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O trabalho tem como objetivo fazer a descrição macromorfológica de perfis de paleossolos da Formação Marília
(Grupo Bauru) no município de Campina Verde (MG). A Formação Marília é caracterizada por arenitos,
conglomerados e argilitos/siltitos, com significativa ocorrência de calcretes. Foi depositada mediante a associação
de sistemas de leques aluviais de regimes torrenciais, fluviais e lacustres efêmeros, e por um sistema de lençóis de
areia eólica. É datada de idade Maastrichtiano no período Neocretáceo. Foram trabalhados três pontos (Bastos 1,
Bastos 2 e Capela), somando oito perfis de paleossolos. Nos perfis de paleossolos (PPs) foram identificados
majoritariamente horizontes C com alta concentração de carbonato de cálcio (Ck) e, pontualmente, horizontes Bk,
os quais, no Capela, estão associados à presença de horizontes argílicos (Btk). Foram identificadas estruturas
pedológicas no Bastos 1 (tipo laminar) em horizonte Bk e no Capela (tipo blocos e prismática) em horizontes Btk.
Nesses horizontes, verificou-se intensa atividade biológica, geralmente, correspondentes às estruturas verticais
cilíndricas que se ramificam lateralmente, normalmente preenchidas por areia e ou carbonato de cálcio,
interpretadas como rizólitos. Nos três pontos estudados, verificaram-se horizontes C, frequentemente com
acumulação de carbonato de cálcio (Ck), alguns definidos como calcretes. A cimentação carbonática, em geral,
ocorre em grandes quantidades nos PPs, exceto no Bastos 1, PP1, no qual o preenchimento por carbonatos é
inexistente na matriz, ocorrendo apenas nas bioturbações. O baixo grau de cimentação nesses horizontes e a falta
de nódulos carbonáticos, seguido por revestimentos de películas de óxidos nos grãos e bioturbações –
eventualmente apresentando halos de oxi-redução associados –, aliado ao espessamento dos horizontes
(totalizando 730 cm), sugerem mudanças relacionadas à maior umidade disponível no ambiente. Há também
horizontes C (PP2) no Bastos 2 e Capela (PP4) que não apresentam cimentação carbonática na matriz. Esses PPs
representam baixo grau de desenvolvimento pedogenético mediante a ausência de estruturas pedogênicas e
horizontes B. Nenhum PP apresentou horizonte A preservado, e raramente observou-se horizontes B, dado que
sugere que grande parte dos horizontes superficiais nos PPs foram decapitados por processos erosivos. A presença
de horizontes B, estruturas pedogênicas, diferenciação de horizontes e a participação de organismos, atestada por
vestígios de bioturbação, são aspectos que inferem alto grau de evolução dos paleossolos. Os pontos estudados
são representados pela associação vertical entre paleossolos e depósitos sedimentares, os quais conferem períodos
de estabilidade ou instabilidade das superfícies, respectivamente. Essa alternância entre eventos de pedogênese e
sedimentação tem sido verificada na Formação Marília, e atribuída a intercalação de períodos úmidos (formação
de paleossolos e calcretes pedogênicos), e secos (formando depósitos sedimentares) em um clima semiárido à
árido, fato que ainda demanda maiores estudos.
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A transição entre os Éons Proterozoico e Fanerozoico é caracterizada por eventos marcantes na história
evolutiva do planeta. Dentre eles, são relatadas ao menos três grandes glaciações de expressão global Sturtiana
(710 Ma), Marinoana (635 Ma) e Gaskiers (580 Ma). As principais evidências geológicas destes eventos de
resfriamento global são encontradas em sucessões ediacaranas caracterizadas pela presença de sucessões de
diamictitos supostamente de origem glaciais imediatamente sobrepostos por depósitos carbonáticos. A Formação
Sete Lagoas (Grupo Bambuí), alvo deste trabalho, é interpretada como um destes depósitos carbonáticos e
encontra-se estratigraficamente localizada sobre supostas unidades associadas à glaciação Sturtiana, sendo,
portanto, usualmente interpretada como depositada após este evento extremo. Próximo à sua área-tipo localizada
na porção sul do cráton São Francisco, a Formação Sete Lagoas apresenta na base da unidade estruturas
sedimentares anômalas reconhecidas globalmente para as sucessões neoproterozoicas, tais como pseudomorfos
de aragonita e megamarcas onduladas. Na porção norte do Cráton do São Franscisco, dados preliminares
indicam que não existem estruturas típicas de capa carbonática, no entanto, ocorrem fácies sedimentares bastante
particulares, como espessos depósitos de brechas intraformacionais. Nesta região, predominam intercalações de
fácies oolíticas e intraclásticas com feições indicativas de exposição subaérea, como tepees e gretas de
ressecação. Camadas centimétricas de esteiras microbianas laminadas e trombolitos dômicos assimétricos
encontram-se intercaladas nas fácies de grainstones. Biostromas trombolíticas centimétricas são constituídas por
domos lateralmente contínuos e relativamente baixos (até 5 cm) e nódulos irregulares. Camadas convolutas,
pequenas gretas de ressecação e lâminas microbianas lateralmente descontínuas são raramente observadas nas
facies microbialíticas e sugerem deposição em ambiente de perimaré em condições mais rasas que àquelas
reportadas para a Formação Sete Lagoas a sul do Cráton do São Francisco. A recente descoberta do fóssil-guia
Cloudina na porção intermediária da Formação Sete Lagoas confirmou idades entre 550 e 542 Ma para esta
sucessão, indicando que parte desta unidade é seguramente mais jovem que a glaciação Gaskiers de 580 Ma.
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RESUMO
O avanço nas técnicas de identificação e quantificação mineralógica e seu emprego na paleopedologia têm
propiciado cada vez mais a utilização dos paleossolos, definidos como solos que se formaram em paisagens
pretéritas, nos estudos de análise paleoambiental e de evolução de bacias sedimentares continentais. Solos e
paleossolos refletem complexa inter-relação entre sedimentação, erosão, não-deposição e pedogênese. A
qualificação e quantificação dos constituintes mineralógicos de paleossolos são fundamentais para a
reconstituição dos fatores, processos e ambientes no qual esses se formaram. O reconhecimento de determinadas
assembléias mineralógicas podem revelar as condições ambientais durante a pedogênese e através da análise
quantitativa se torna possível constatar variação vertical ao longo dos perfis de paleossolos, identificando
horizontes com maior concentração mineral ou lixiviação, apontando indiretamente processos ambientais que
dominavam no decorrer da evolução pedogenética. O objetivo desse trabalho foi discutir o significado das fases
minerais e sua quantificação na evolução dos processos e ambiente deposicional e no grau de desenvolvimento
dos paleossolos da Formação Marília (Maastrichtiano da Bacia Bauru). Foram descritas três seções
(denominados de A1, A2 e A3) da Formação Marília. Nessas seções foram identificados três litofácies,
reconhecido paleossolos com horizontes Bkm, Btkm e Bt e coletado amostras para determinações analíticas. A
mineralogia foi determinada através da difratometria de raios-x e para a quantificação mineral foi utilizado o
método de refinamento Rietveld. Na Formação Marília (Membro Echaporã), os paleossolos desenvolvidos sobre
arenitos apresentam distintos graus de cimentação carbonática, constituindo-se calcretes em sua maioria. A
identificação e quantificação mineralógica evidenciaram que, com exceção do quartzo, a calcita foi o segundo
mineral mais abundante, seguido pela paligorskita e esmectitas. Os calcretes da Formação Marília são
predominantemente pedogênico, com minerais autigênicos em sua maioria. A variação do teor de quartzo,
calcita, paligorskita e esmectita, e a diversidade de horizontes subsuperficiais (Bkm, Btkm, Bt) demonstraram
que os paleossolos se desenvolveram em condições gerais semiáridas, com episódios de maiores taxas de
precipitação, umidade, lixiviação e dessilicação.
Palavras-chave: Formação Marília, Paleossolos, Mineralogia, Paligorskita, Refinamento Rietveld
INTRODUÇÃO
Com o avanço nas técnicas de identificação e quantificação mineralógica, o estudo de paleossolos tem se
constituído como uma eficaz ferramenta na análise paleoambiental e de evolução de bacias sedimentares
continentais. Solos e paleossolos refletem complexa inter-relação entre sedimentação, erosão, não-deposição e
pedogênese. O reconhecimento de determinadas assembléias mineralógicas podem revelar as condições
ambientais durante a pedogênese (Allen & Hajek, 1992; Paquet & Clauer, 1997; Birkeland, 1999; Meunier,
2009) e através da análise quantitativa se torna possível constatar variação vertical ao longo dos perfis de
paleossolos, identificando horizontes onde ocorreu maior concentração mineral (fruto de transformação,
neoformação ou herança) ou lixiviação, apontando indiretamente processos ambientais que dominavam no
decorrer da evolução pedogenética.
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi discutir o significado das fases minerais e sua quantificação
na evolução dos processos e ambiente deposicional e no grau de desenvolvimento dos paleossolos da Formação
Marília (Maastrichtiano da Bacia Bauru).

Na Formação Marília (situada na porção ocidental do Estado de São Paulo), os paleossolos
desenvolvidos sobre arenitos apresentam distintos graus de cimentação carbonática, constituindo-se calcretes em
sua maioria. A composição e quantificação mineralógicas evidenciaram que, com exceção do quartzo, a calcita
foi o segundo mineral mais abundante, seguido pela paligorskita e esmectitas. Segundo Meunier (2005),
composições mineralógicas com associação de esmectitas, sepiolita e paligorskita identificam solos oriundos de
sedimentos sob condições áridas a semiáridas. A calcita, por outro lado, é um mineral muito comum em solos de
regiões secas (Allen & Hajek, 1992; Tanner, 2010).
CONTEXTO GEOLÓGICO E ESTRATIGRÁFICO DA BACIA BAURU
A Bacia Bauru, situada no sudeste brasileiro, ocupa uma área de aproximadamente 330.000 km ,
abrangendo o centro-oeste de São Paulo, nordeste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso, sul de Goiás
e oeste de Minas Gerais (Figura 1). Essa bacia possui formato praticamente elítico alongado na direção
norte/nordeste, sendo constituída principalmente por depósitos siliciclásticos continentais (Batezelli, 2015). Os
processos erosivos responsáveis pela atual configuração dos limites da Bacia Bauru estão relacionados ao evento
de reestruturação tectônica do Terciário, marcado em sua borda oriental pelo levantamento da Serra do Mar e
Soerguimento do Alto Paranaíba (Batezelli, 2015).
Segundo Batezelli (2015), a Bacia Bauru se desenvolveu no Cretáceo Superior na pós-ruptura do
continente gondwânico, e seu preenchimento ocorreu em clima com variações entre semi-árido e árido, entre o
Campaniano e o Maastrichtiano. Através da análise de fácies, elementos arquitetônicos e paleocorrentes,
Batezelli et al. (2007) concluíram que os depósitos do Grupo Bauru foram formados a partir de fluxos
unidirecionais e gravitacionais de alta energia, associados a porções proximais e intermediárias de leques
aluviais advindos do norte e nordeste.
A Bacia Bauru é dividida em dois grupos: Grupo Caiuá e Grupo Bauru (Figura 1). Todavia, existem dois
diferentes pontos de vista sobre a posição litoestratigráfica desses dois grupos. Autores como Fernandes et al.
(2014) sustentam que os dois grupos são contemporâneos. Outros autores (como Fulfaro & Perinotto, 1996;
Batezelli, 2015) colocam o Grupo Caiuá na porção inferior da bacia, separado do Grupo Bauru por uma
discordância estratigráfica, sinalizada por um paleossolo muito evoluído (Geossolo Santo Anastásio). Estudos
recentes realizados por (Batezelli, 2015) demonstraram que dois grupos não são contemporâneos, solucionando
as controvérsias sobre a estratigrafia da bacia.
ÁREA DE ESTUDO, MATERIAIS E MÉTODOS
No Estado de São Paulo o Grupo Bauru é composto pelas formações Araçatuba, Adamantina (Vale do Rio
do Peixe) e Marília (Membro Echaporã). A área objeto de estudo desse trabalho compreende parte dos territórios
dos municípios de Botucatu, Piratininga e Garça, na faixa de afloramentos da Formação Marília. Foram descritas
três seções (denominados de A1, A2 e A3) da Formação Marília. Essa unidade é composta por três membros:
Serra da Galga, Ponte Alta e Echaporã. Os dois primeiros ocorrem apenas no Triângulo Mineiro. O Membro
Echaporã constitui a maior área de afloramentos da Formação Marília, ocorrendo no estado de São Paulo, no
sudoeste de Minas Gerais, no sul de Goiás e no nordeste do Mato Grosso do Sul. Segundo Batezelli (2015), a
Formação Marília corresponde a trato de sistema de baixa taxa de acomodação da Bacia Bauru, constituída por
depósitos aluviais amalgamados (sheets) em ambientes de clima árido a semiárido.
Foram identificadas três litofácies principais usando critérios descritivos tais como, segundo o método de
análise de fácies apontado por Miall (1996). A caracterização dos paleossolos foi realizada de acordo com
Retallack (2001). Foram identificados paleossolos com horizontes Bk, Btk e Bt.
Para a determinação da mineralogia foi utilizada a difratometria de raios-X (DRX), técnica
particularmente útil em sedimentologia e paleopedologia. As análises seguiram a metodologia proposta por
Pecharsky & Zavalij (2009). O Refinamento Rietveld, visando a quantificação mineral, foi feito através do
X’Pert Highscore Plus v2.0a, usando-se os arquivos de dados CIF (Crystallographic Information File) foram
provenientes do COD (Crystallographic Open Database).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados 8 (oitos) minerais nos perfis de paleossolos: ankerita, calcita, haloisita hidratada,
montmorilonita (bentonita), nontronita, quartzo, paligorskita e saponita. O quartzo foi o mineral predominante,
devido, sobretudo, a maior presença de arenitos na Formação Marília, seguido pela calcita e paligorskita.
As fases e as quantificações mineralógicas sugerem ambientes de clima semiarido para o Membro
Echaporã (Figura 1). Segundo Meunier (2005), composições mineralógicas com associação de esmectitas,
sepiolita e paligorskita identificam solos oriundos de sedimentos sob condições áridas a semiáridas. A calcita
(CaCO3), por outro lado, é um mineral muito comum em solos de regiões secas (subúmida a árida).
As análises mineralógicas associadas com a caracterização em campo forneceram informações
preliminares para a definição dos calcretes da Formação Marília como sendo predominantemente pedogênicos.
A variação do percentual de calcita acusou condições de maior semiaridez nos horizontes dos perfis 1, 2,
3, 7 e 8 (P1, P2, P3 e P7 e P8) e de maior umidade nos horizontes dos perfis 4, 5, 6 e 9 (P4, P5, P6 e P9) (Figura
1). Houve um significativo acréscimo do percentual de calcita nos paleossolos com horizonte Bkm em relação
aos com horizonte Btkm e Bt, implicando mudanças nas condições ambientais locais ou regiões, como aumento
do processo de lixiviação, precipitação e dessilicação, propiciando o estabelecimento de condições climáticas
com características menos áridas. A variação no teor de quartzo (SiO 2) nas seções (A1, A2 e A3) evidenciou
maiores percentuais nos paleossolos com horizonte C, indicando maior dessilicação nos horizontes B (Figura 1).
A paligorskita, além de ser o terceiro mineral mais abundante nos horizontes, apresentou especiação,
indicativa de variações no ambiente de sua formação. A variação do teor de paligorskita nas seções (A1, A2 e
A3) revelou um decréscimo sem progressivo aumento de calcita nos horizontes Bt1 do perfil 4 (P4) e Bt2 do
perfil 5 (P7), o que pode ser associado com aumento da taxa de precipitação, com maior lixiviação (Figura 1).
No entanto, o aumento percentual do mineral paligorskita associado com o aumento da calcita, representado pelo
horizonte Bkm1 (P1) e pelos perfis 7 e 8 (P7 e P8), corrobora a tese de condições ambientais gerais semiáridas
na formação dos perfis de paleossolos (Figura 1). A presença desse mineral nesses horizontes sugere condições
semiáridas e baixos índices de precipitação, necessários para sua estabilidade e permanência nesse ambiente.
A presença de argilominerais 2:1, possivelmente formado por precipitação (neoformação), foi outro
indicativo de condições ambientais semiáridas, com pouca lixiviação, acusando processo de pouca dessilicação,
fato comprovado pelo alto percentual de quartzo nos difratogramas.
Baseado na caracterização dos paleossolos e na interpretação da mineralogia dos perfis, foi possível
definir três momentos, com variações na precipitação, lixiviação e carbonatação (Figura 2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os calcretes da Formação Marília (Membro Echaporã) são predominantemente pedogênico, indicativo
de condições ambientais semiáridas. A ausência do mineral sepiolita, mais comuns em sedimentos, associada à
paligorskita, também legitimou a origem pedogênica dos calcretes.
A variação do teor de calcita e a diversidade de horizontes subsuperficiais (Bkm, Btkm, Bt) por sua vez
sugere estabelecimento de condições climáticas menos áridas local ou regionalmente, com aumento do processo
de lixiviação, precipitação e dessilicação.
A associação da paligorskita com calcita, em condições favoráveis de acumulação de carbonatos,
também aponta um ambiente semiárido e não desértico para a Formação Marília. O decréscimo do teor de
paligorskita sem progressivo aumento de calcita indicou aumento da taxa de precipitação, com maior lixiviação,
enquanto o aumento do percentual de ambos os minerais atestou a tese de condições ambientais gerais de
semiaridez na formação dos perfis de paleossolos. A paligorskita associada com calcita e esmectita, foi
interpretada como de ambiente pedológico, sob condições quente e seca, necessárias para sua estabilidade e
permanência. A especiação desse mineral revelou, possivelmente, distintas concentrações de Mg, Si e Al em
solução no momento de sua precipitação ou transformação, a partir das esmectitas.

Figura 1. Variação dos percentuais de quartzo, calcita e paligorskita nas seções Botucatu (A1), Piratininga (A2) e Garça
(A3) do Membro Echaporã (Formação Marília). As associações faciológicas estão representadas pelas colunas à esquerda
(7m, 17,3m e 7,1m) de cada seção (A1, A2 e A3).

Figura 2. Modelo de evolução climática para os paleossolos da Formação Marília, Maastrichtiano da Bacia Bauru, baseado
na mineralogia dos perfis.
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A investigação geológica na superfície terrestre é relativamente simples quando comparada com aquela
a ser desenvolvida em áreas subterrâneas. Na investigação de áreas subterrâneas, os métodos de observação
direta não são, na maioria das vezes, aplicáveis tendo em vista as dificuldades de acesso ao local de interesse
através das ferramentas convencionais. O Radar de Penetração ou GPR (Ground Penetrating Radar), consiste de
um instrumento apropriado para obtenção de informações geológicas subsuperficiais por meio da emissão de
ondas de rádio, com frequências entre 1 e 1000 MHz. O uso do GPR em investigações sedimentológicas é
bastante recente, tendo início apenas na década passada. Esta tecnologia vem ganhando forte aceitação entre os
sedimentólogos e estratígrafos, principalmente por permitir a aquisição rápida de informações em subsuperfície
rasa de depósitos sedimentares não consolidados. É neste contexto que se enquadra este trabalho, cujo objetivo
principal foi integrar seções de reflexão por ondas de radar a perfis sedimentológicos, com intuito de subsidiar a
interpretação das seções descritas em campo a partir de seu comportamento geofísico. A área proposta para o
presente trabalho localiza-se na porção sul do Estado do Espírito Santo, abrangendo afloramentos (falésias) do
Grupo ou Formação Barreiras ao longo da linha de costa, distribuídos entre os Municípios de Marataízes e
Presidente Kennedy. Inicialmente, a metodologia de trabalho consistiu na seleção de afloramentos mais
representativos, utilizando-se como critério de seleção, a presença de seções bem expostas, como as localizadas
em cortes de estradas ou dispostas ao longo da linha de costa. Realizou-se a descrição sedimentológica dos perfis
estabelecidos e em seguida, utilizando o GPR da marca GSSI (Geophysical Survey Systems Incorporated),
modelo SIR – 3000 com uma antena de frequência central de 200 MHz foram realizadas quatro secções ao longo
de superfícies pré-estabelecidas. Por fim, os dados foram processados utilizando o software Reflexw 6.0 e
interpretados baseando-se nos conceitos da Sismoestratigrafia. Com base no padrão das terminações dos
refletores, foram identificadas 3 fácies de radar, que foram interpretadas a partir dos dados obtidos na etapa de
levantamento de fácies. As interpretações dos padrões de radarfácies identificados foram suportadas pela
comparação com os padrões de reflexões de radar obtidos em seções correlatas, selecionadas no norte do Estado
do Rio de Janeiro e no sul do Estado do Espírito Santo por Santos et al. (2006).
Palavras-chave: GPR, Fácies, Refletores

INTRODUÇÃO
A Formação Barreiras (Bigarela & Andrade 1964, Amador & Dias 1978) tem sido citada na literatura
geológica como uma unidade continental, apesar de alguns trabalhos mais atuais discutirem a influência marinha
nessa formação, de gênese aluvial e idade mio-pliocênica, que apresenta ampla distribuição geográfica ao longo
da faixa sublitorânea e litorânea brasileira, aflorando quase ininterruptamente por alguns milhares de quilômetros
ao longo da costa.
No litoral Sudeste do Brasil, onde os estudos são escassos, esses sedimentos estendem-se desde o norte
do Espírito Santo até a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. No Estado do Espírito Santo, estes depósitos
descrevem associações litológicas distintas, interpretadas como de ambientes fluviais (Amador & Dias 1978,
Amador 1982, Tamara 1995).
Apesar de alguns trabalhos fornecerem informações estratigráficas em relação à distribuição espacial das
fácies constituintes dessa unidade, muitos dados ainda permanecem controversos em relação ao empilhamento,
gerando uma série de discussões a respeito da estratigrafia da Formação Barreiras. Assim, devido à ausência de
consenso, quaisquer trabalhos que sejam publicados no sentido de refinar as informações sedimentológicas e
estratigráficas são de grande valia. É dentro deste contexto que este trabalha se enquadra cujo objetivo principal
é realizar a caracterização faciológica detalhada dos depósitos da Formação Barreiras aflorantes na região sul do
Espírito Santo, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento do conhecimento geológico no
Estado, uma vez que viabiliza o melhor entendimento acerca do arcabouço estratigráfico do Cenozóico nesta
região.
A área proposta para o presente trabalho localiza-se na porção Sul do Estado do Espírito Santo,
abrangendo afloramentos (falésias) ao longo da linha de costa dos Municípios de Marataízes e Presidente
Kennedy (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.

METODOLOGIA
A metodologia baseou-se principalmente em descrições sedimentológicas realizadas em trabalho de
campo, onde foram utilizadas técnicas de correlação vertical e lateral das fácies descritas bem como a
interpretação das mesmas e utilização de um radar de penetração no solo - GPR (Ground Penetrating Radar)
com intuito de refinar o estudo. Em seguida, realizou-se a interpretação de fotomosaicos (Figura 3) enfatizando a
observação da geometria e distribuição lateral e vertical dos depósitos; elaboração de seções estratigráficas na
escala 1:20 e 1:40; classificação de fácies sedimentares (Miall 1996), considerando litologias, estruturas
sedimentares, geometrias das camadas, granulometria, cor e composição mineralógica, além do processamento e
interpretação dos dados do GPR, sendo comparados com modelos pré-existentes na literatura.
Inicialmente selecionaram-se afloramentos mais representativos para serem estudados nas áreas de
ocorrência da Formação Barreiras na região sul do Estado do Espírito Santo, utilizando-se, como critério de
seleção, a presença de seções bem expostas, como as localizadas em cortes de estradas ou exposições naturais ao
longo da linha de costa. Foi descrito um total de 10 perfis nas escalas 1:20 e 1:40 ao longo dos Municípios de
Marataízes e Presidente Kennedy, nesta etapa utilizou-se a lupa de mão e cartela granulométrica para descrição
das características sedimentológicas dos depósitos, de acordo com a granulometria, arredondamento,
selecionamento e mineralogia.
Utilizando-se uma régua topográfica, graduada, de 400 cm de comprimento e uma bússola Brunton
apoiada de forma firme, paralela a subdivisões da régua, aplicou-se o método descrito por Compton (1985)
conhecido como Vara de Jacob (Jacob Staff) (Figura 2.A), a fim de realizar a correlação vertical – horizontal.
Neste trabalho o equipamento utilizado na aquisição dos dados foi o GPR da marca GSSI (Geophysical Survey
Systems Incorporated), modelo SIR – 3000 com uma antena de frequência central de 200 MHz (Figura 2.B).
Devido à necessidade de a superfície por onde se arrasta o aparelho ser livre de muitas irregularidades e
obstáculos só foi possível sua utilização em 3 perfis dos 10 que foram levantados. As diversas etapas inerentes
ao processamento foram realizadas no software Reflexw 6.0. O processamento dos dados de GPR tem início no
momento da aquisição do dado (Pré-processamento), devido ao ajuste de ganhos (ganho automático), que
possibilita um ganho de amplitude durante o levantamento.
A

B

Figura 2. A) Empilhamento estratigráfico com Vara de Jacob (Jacob Staff). B) Georadar GSSI (Geophysical
Survey Systems Incorporated), modelo SIR-3000, equipado com unidade controladora, odômetro e antena de
200 MHz.

RESULTADOS
Com base no padrão das terminações dos refletores, foram identificadas 3 fácies de radar (Quadro 1),
que foram interpretadas com base nos dados obtidos na etapa de levantamento de fácies (trabalho de campo).
Além disso, os padrões de radarfácies identificados foram comparados com os padrões de reflexões de radar
obtidos em seções correlatas, selecionadas no norte do Estado do Rio de Janeiro e no sul do Estado do Espírito
Santo por Santos et al. (2006). Abaixo é feita a descrição e interpretação das radar fácies identificadas:
Fácies de Radar I – representam reflexões planas que se sobrepõem umas às outras na direção vertical,
formando uma série de reflexões espaçadas mais ou menos horizontalizadas (Quadro 1). As reflexões paralelas
podem ser lateralmente contínuas ou descontínuas, neste último caso sendo formadas por uma série de reflexões
interrompidas, que formam curtos segmentos planares sobrepostos. Este padrão de reflexão é geralmente
relacionado a ambientes de baixa energia, com deposição em leito plano e caracterizado por predomínio de
deposição de argila por suspensão. Como a argila normalmente causa grande atenuação do sinal, uma
possibilidade para a penetração das ondas de radar seria a deposição de pacotes arenosos com matriz caulínitica
(Rossetti & Góes 2001).
Fácies de Radar II – padrões de refletores ondulados, por vezes descontínuos e de aspecto
entrecruzado (Quadro 1). Possuem forma ligeiramente côncava uma vez que suas terminações inferiores
terminam suavemente sobre as reflexões inferiores. Geralmente os padrões de reflexões onduladas indicam
deposição em ambiente com energia moderada e maior suprimento sedimentar. Este tipo de padrão de reflexões
pode se formar sob contextos deposicionais distintos, como por exemplo, durante a migração de formas de leito
e formação de barras fluviais. A interpretação desta fácies de radar na área de estudo deve ser realizada dentro do
contexto ambiental mais provável. A penetratividade das ondas eletromagnéticas nos depósitos apresentando
reflexões onduladas sugere a presença de depósitos arenosos secos, com argila e silte intercalados (Rossetti et al.
2002).
Fácies de Radar III – padrões de refletores hiperbólicos ou refletores fortemente inclinados,
paralelos, às vezes cruzados em “X”. A baixa continuidade lateral e amplitude elevada formam feições
hiperbólicas isoladas ou em grupos (Quadro 1). Na área estudada esses refletores designam principalmente
materiais argilosos mosqueados (Santos et al. 2006). Reflexões hiperbólicas também foram observadas
associadas a reflexões isoladas, com baixa continuidade lateral e inclinação alta chegando a sub-vertical,
atribuídas a camadas irregulares de concreções ferruginosas. Sendo assim, as reflexões hiperbólicas observadas
na área de estudo não refletem necessariamente uma fácies deposicional, sendo utilizadas para o reconhecimento
de feições de concreção.
Quadro 1. Ilustração das fácies de radar identificadas, resumindo sua descrição, litologia e unidade estratigráfica atribuída .

Figura 3. Fotomosaico do afloramento 9, com a localização dos perfis estratigráficos levantados e os perfis de
GPR inferior e superior.
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RESUMO
Coquinas são acumulações exclusivas de conchas e fragmentos de conchas, sendo sua distribuição ditada pelas
leis da sedimentação e da biologia. Estas rochas são pouco frequentes no registro geológico, mas apresentam
ótimas condições de porosidade e permeabilidade. Estas condições geraram na Seção Rifte das bacias marginais
brasileiras e africanas importantes campos de petróleo. O presente estudo foi realizado na Mina CIMPOR,
localizada no Município de São Miguel dos Campos, Alagoas; utilizando descrições de afloramentos,
testemunhos e análise das amostras coletadas em laboratório. Os testemunhos e descrições de afloramento foram
usados na elaboração de um perfil estratigráfico para caracterização sedimentológica e divisão de fácies
sedimentares da Formação Morro do Chaves. Foram observados dois grandes grupos de fácies: um dominado
por fácies siliciclásticas e outro por coquinas. O grupo dominado por fácies siliciclásticas é composto arenitos e
folhelhos verdes. Já o grupo de fácies dominado por coquinas é composto principalmente por coquinas de
bivalves, apresentando feições de exposição subaérea e pedogênese e intercalações com fácies terrígenas. O
último grupo foi dividido a partir da análise de feições tafonômicas, com observação direcionada a fragmentação
das conchas bivalves e suas diferentes posições preferenciais na rocha. A fim de chegar a uma base de dados
significativos distinguiram-se seis tipos de concentrações das conchas, observando suas posições preferenciais:
côncavo para cima, côncavo para cima inclinado, côncavo para baixo, côncavo para baixo inclinado, vertical e
aleatória. As diferentes posições das conchas e sua preservação podem indicar um ambiente de formação
específico, que neste estudo indica que as coquinas foram sedimentadas pela ação de ondas e de correntes de
tempestade, pelo fato de todas as conchas apresentarem alguma fragmentação e concentração aleatória destes
fragmentos, ocorrendo mistura frequente de conchas com diferentes posições e ausência de uma fácies contendo
bivalves em posição de vida ou mesmo articulados. Existem porções onde as conchas encontram-se alinhadas
horizontalmente, tais características permitem interpretar que na combinação de ondas e correntes, as últimas
tem maior participação na sedimentação. A caracterização destas rochas sobre esse foco aprimora o
entendimento e interpretação da evolução deposicional e processos associados a concentração das conchas de
bivalves.
Apoio: PRH-ANP
Palavras-chave: Coquinas, Formação Morro do Chaves, Fácies Sedimentares.
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Abstract
The Marilia Formation, which crops out in the south-eastern portion of the Bauru Basin, is constituted by
abundant paleosols profiles, which reach 92% of the thickness and is characterized by cyclic interbedding of
aeolian sediments and paleosols, divided by flat or gently undulating erosional surfaces, due to aeolian deflation.
The objective of this work is describe and interpret a paleosol profile of the Marília Formation (Bauru group,
Late Cretaceous), in order to contribute to the understanding of the paleoenvironmental and sedimentary
development of the southeastern Brazil during the Late Cretaceous. These study was conducted in the region of
the cities of Marilia and Echaporã (São Paulo State). The paleosols were recognized in the field on the basis of
soil structures, horizons, root traces, mottles, absence of sedimentary structures and textural variations. Chemical
analysis in the laboratory helped to define and distinguish horizon as also type and characteristic of the
paleosols. The paleosol profile shows the following organization, describing from top to the base, divided in
three horizons, as follows: Bwk, Ck and R. Bwk is a cambic horizon with calcium carbonate concentration; the
effects of pedogenic alteration pedogenetics are not so evident to configure it as another more developed
horizon. Ck horizon shows calcium carbonate concentration and poorly preserved planar parallel stratifications.
R is the original deposit; R contains a significant amount of clays deposited by subaqueous flows, then a
possible transport aeolian reworking the sediments existing and depositing new material. In the study area of
Marilia Formation the analized profile and their descriptions indicate conditions of a desert environment. The
palaeopedological analysis allow to define a palaeoenvironment characterised as semiarid with few vegetation,
developed em dry weather and periodic precipitation. This paleosols profile was identified as Inceptisols, a few
developed soil with incipient structures, due to the palaeoenvironmental conditions and its development
pedogenic occcurred during more humid phase.

Apoio: Fapesp 2012/23209-0
Palavras-chave: Paleosols, inceptisol, semiarid
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RESUMO:
A variação espacial e temporal dos solos desenvolvidos nas planícies fluviais e aluviais neocretáceas da
Formação Marília refletem as condições ambientais dadas pela topografia e características hidrológicas em
diferentes escalas. Por meio da descrição macro e micromorfológica, foram reconstituídas condições
topográficas nas quais os perfis de descritos evoluíram. A seção descrita é constituída por cinco perfis,
classificados em três diferentes pedotipos (mal drenado, drenagem moderada e bem drenado) a depender da
influência do lençol freático e estabilidade da vertente durante sua evolução. O acúmulo de carbonato
pedogenético e evidências de oxirredução (macro e micromorfológicas) indicam condições de hidromorfia
durante a evolução dos paleossolos, permitindo inferir a posição do lençol freático e o segmento da antiga
vertente. Os resultados obtidos indicam que o perfil 2 hidromórfico se desenvolveu no sopé da antiga vertente
sob influência direta do lençol freático, diferindo dos perfis 1, 3, 4 e 5 que se desenvolveram nas porções mais
estáveis e elevadas da vertente.

Palavras-chave: Bacia Bauru, Formação Marília, paleossolos, paleotopografia, paleohidrologia.
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INTRODUÇÃO:
Os diferentes tipos de paleossolos que integram o registro geológico refletem as condições ambientais que
condicionaram a evolução da paisagem ao longo do tempo, e estas condições são dadas pela topografia,
características hidrológicas e cobertura vegetal, por exemplo. Em vista disto à combinação e a alternância de
controles autociclícos (processos de overbank ou acresção vertical, por exemplo) são responsáveis pela
diferenciação e evolução dos solos na escala da vertente, resultando no empilhamento de diferentes tipos de
solos fósseis (BOWN & KRAUS, 1987).
Os calcretes pedogenéticos da Formação Marília preservam características que indicam fatores específicos
de evolução que atuaram em determinados segmentos da antiga planície aluvial, nos permitindo inferir sua
posição na antiga paisagem. Isto posto o objetivo deste trabalho é a reconstituição topográfica e hidrológica de
uma sucessão vertical de paleossolos na região oeste de Minas Gerais, nas proximidades de Campina Verde nas
coordenadas 19° 25.512'S/49° 35.011'O.
Para atingir os objetivos propostos foram empregadas descrições macromorfológicas, bem como, análises
micromorfológicas. O reconhecimento e descrição dos paleossolos em campo seguiram as recomendações de
Retallack (2001). Foi realizada em campo a identificação de horizontes paleopedogenéticos, suas transições e
cores com auxílio da carta de cores Munsell (MUNSELL COLOR, 1975). A descrição micromorfológica se
baseou nos procedimentos indicados Stoops et al., (2010) para análise e detalhamento da organização do
esqueleto, plasma, poros e feições pedológicas (cutãs, glébulas e cristalárias).
Resultados:
Foram identificados cinco perfis de paleossolos (Figura 1) ao longo da seção descrita.

Figura 1: Seção descrita.
As características paleohidrológicas estão registradas mediante a acumulação de CaCO3 e características
de oxirredução (macro e micromorfologia) que nos permite inferir o gradiente topográfico da vertente e as

condições de drenagem dos solos descritos. Desta forma os paleossolos são classificados em três pedotipos: mal
drenado, drenagem moderada e bem drenado.
Pedotipo mal drenado: o perfil 2 apresenta cores com baixos índices de croma (<2) e mosqueamentos que
resultam da mobilização do Fe e Mn devido os processos de gleização, indicando a presença constante de água
no espaço poroso, semelhantes aos solos hidromórficos atuais. Pedocaracterísticas micromorfológicas de
depleção intrusivas de óxidos de Fe e Mn (Figura 2 A - B) são referidas normalmente como Albans, neoalbans
ou glei (LINDBO et al. 2010). Os nódulos de Fe observados são feições impregnativas, resultantes da
movimentação do Fe+2 em solução que utilizam o espaço poroso como nucleadores. O perfil 2 evoluiu sob
influência direta do lençol freático, estando localizado na planície de inundação não sofrendo déficit hídrico.
Pedotipo com drenagem moderada: o perfil 4 apresenta níveis com nódulos carbonáticos resultantes de
processos “per descensum” (GOUDIE, 1983), indicando drenagem moderada com déficit hídrico. A
micromorfologia apresentou cutãs compostos por calcita micrítica (Figura – 2 C) associados à percolação de
soluções ricas em CaCO3, ocorrendo na superfície dos grãos ligando-os e no espaço poroso na forma de Calcãs
de ligação. Contudo o perfil 4 apresenta cimentação na forma de calcita espática (sparry calcite) (Figura 2 - D),
ocorrendo como cristais euédricos preenchendo as porosidades cimentando os grãos resultando em uma fábrica
poiquilotópica do tipo Alfa (WRIGHT, 2007) associadas ação do lençol freático. Desta forma este perfil se

desenvolveu na interface entre os processos estritamente pedogenéticos e os processos cimentantes
associados às águas subterrâneas. Sua posição na paisagem está associada a partes estabilizadas da
planície de inundação.
Pedotipo bem drenado: os perfis 1, 3 e 5 são calcretes pedogenéticos bem drenados que apresentam
CaCO3 na forma nodular ou em pó preenchendo os poros e na forma de horizontes petrocálcicos (Ckm e Bkm)
isentos de evidências redox. A análise micromorfológica apresenta Calcãs na forma de camadas de carbonato de
cálcio que envolvem os grãos do esqueleto e na forma de pendentes (Figura 2 - E).
Nestes perfis foi observado calcita cytomórfica (Figura 2 - F) que se forma em resposta aos
processos de calcificação e descalcificação associadas à impregnação de tecidos da raiz, sendo uma
característica pedogênica significativa. É constituída por cristais de calcita esparítica equigranulares,
preenchendo canais, são comuns nos solos de ambientes semiáridos (DURAND et al., 2010). Isto
posto, estes perfis se desenvolveram nas porções mais estáveis da vertente, sem influência direta do
lençol freático e com tempo suficiente para o acúmulo de carbonato pedogenético.

O grau de evolução pedogenética aumenta com relação à distância do canal, segundo a
concepção de Bown & Kraus (1987), induzida pela diminuição dos processos erosivos, portanto a
distribuição dos paleossolos na antiga planície aluvial pode ser representada de acordo com a figura 3:

Figura 2: A) Nódulo resultante da mobilização do Fe². B) Mangã resultante da mobilização do Mn e
acumulação do mesmo no espaço poroso. C) Calcã (Cal). D) Setas indicam a cimentação poiquilotópica não
pedogenética. E) Calcãs pendentes (Cal. Pend). F) Calcita cymórfica equigranular (Calc. Cyto).

Figura 3: Reconstituição paleotopográfica e distribuição dos paleossolos ao longo da vertente.

Conclusão:
O perfil hidromórfico (mal drenado) é bom indicador paleotopográfico, pois evolui sobre a influência
constante do lençol freático o que ocorre apenas no setor mais baixo da vertente e próximo aos canais.
Diferentemente dos perfis ricos em CaCO3 (bem drenado) que necessita de déficit hídrico para evoluir, se
distribuindo nas porções mais estáveis da paisagem em terraços fluviais, por exemplo. As características dos
paleossolos estão coerentes com o ambiente semiárido proposto para a Formação Marília, pois o perfil
hidromófico evoluiu sob a influência do lençol freático elevado em decorrência do calcrete impermeável (perfil
1 - Ckm) situado em sua base.
Os paleossolos da Formação Marília são resultados de processos de auto-organização do sistema solo
durante o tempo, dada às condições ambientais específicas durante o Maastrichtiano. O reconhecimento e a
análise de diferentes escalas espaciais e temporais dos paleossolos são importantes para avaliar como a paisagem
evoluiu ao longo do tempo e para mensurar a influência dos fatores locais e regionais na dinâmica evolutiva da
Bacia Bauru.
Apoio: Os autores expressam seus agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (projeto
FAPESP - 2014/05161-5) pelo apoio financeiro.
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RESUMO
Calcretes são acumulações secundárias de carbonato de cálcio próximas à superfície, que ocorrem como
resultado de processos pedogenéticos e diagenéticos, formando uma grande variedade de morfologias e texturas.
Na região de Uberaba (MG), calcretes ocorrem em rochas da Formação Marília (Neocretáceo da Bacia Bauru) e
tem sido foco de muitos estudos. O objetivo deste estudo é investigar a origem dos calcretes que ocorrem no
Membro Serra da Galga da Formação Marília, e compreender a evolução paleoambiental e as relações entre
processos de sedimentação, pedogênese e diagênese meteórica (processes vadosos e freáticos) que ocorreram na
unidade. Como resultado, foram distintas litofácies relacionadas a processos fluviais, a ambientes de planície de
inundação e paleossolos, entre os quais ocorrem níveis de cimentação carbonática em diferentes graus, sob a
forma de revestimento de clastos, substituição parcial a total do material parental, nódulos e laminações.
Microscopicamente, foi possível a distinção de microtexturas do tipo alfa – associada a processos abiogênicos –
e do tipo beta – associada a processos biogênicos. Entre as microtexturas do tipo alfa, foram observadas feições
de substituição de grãos siliciclásticos, texturas do tipo grãos flutuantes – representativas de crescimento
deslocativo do carbonato - e franjas carbonáticas ao redor de grãos, apontando processos diagenéticos vadosos e
freáticos em seu desenvolvimento. Entre as microtexturas do tipo beta estão feições alveolares e rizólitos, as
quais se encontram substituídas por carbonato microcristalino e cimentadas por calcita microespática. A
ocorrência de feições do tipo alfa e do tipo beta sugere que processos de precipitação de carbonato abiogênicos e
biogênicos se sobrepõem ou ocorrem simultaneamente nestas rochas. Os processos abiogênicos estão
relacionados a eodiagênese, na qual a precipitação de carbonato é promovida sob intensa circulação e
evaporação da água presente nos estratos ou ao longo do nível freático. Processos biogênicos de precipitação do
carbonato ocorrem por influência de raízes e micro-organismos.
Palavras-chave: Carbonatos continentais, pedogênese, diagênese, Neocretáceo.

INTRODUÇÃO
Calcretes são acumulações secundárias de carbonato de cálcio que ocorrem em zonas vadosas próximas à
superfície terrestre e podem ser formados por processos pedogênicos, de oscilação do lençol freático ou ambos.
Em calcretes, é comum a ocorrência de feições e características transicionais típicas de mais de um tipo genético,
controlados em sua maior parte pelo material de origem, posição do lençol freático e tempo de exposição
subaérea, formando um espectro contínuo de fácies entre estes ambientes (Wright e Tucker, 1991; Alonso-Zarza,
2003).
O principal objetivo deste estudo é investigar a gênese dos calcretes que ocorrem no Membro Serra da
Galga da Formação Marília (Neocretáceo da Bacia Bauru) na região de Uberaba (MG), assim como
compreender a evolução paleoambiental e as relações entre processes de sedimentação, pedogênese e diagênese
meteórica (processes vadosos e freáticos) que ocorreram na unidade.
A FORMAÇÃO MARÍLIA NO TRIÂNGULO MINEIRO
A Formação Marília é composta por arenitos grossos a conglomeráticos, com teor variável de matriz,
camadas de lamitos subordinadas, presença de nódulos e notável cimentação carbonática (Soares et al.,1980).
Segundo Barcelos (1984), é subdividida em três membros: Ponte Alta e Serra da Galga, os quais afloram na
parte leste do Triângulo Mineiro, e Echaporã, aflorante na parte oeste.
Os principais trabalhos de caracterização litoestratigráfica da Formação Marília na Bacia Bauru levam em
consideração o grau de cimentação de suas rochas, porém estudos posteriores indicam que este não é um critério
adequado, sugerindo esta como uma unidade indivisa (Andreis et al., 1999; Capilla, 2002).
As acumulações de carbonato de cálcio na Formação Marília foram reconhecidas pela primeira vez como
calcretes por Suguio (1973), e, partir de então, muito se discute a respeito dos processos envolvidos na sua
gênese, como nos trabalhos realizados por Suguio e Barcelos (1983), Alves (1995) e Fernandes (2010).
O presente estudo foi conduzido nas áreas de afloramento do Membro Serra da Galga, nas cercanias do
município de Uberaba – MG. Nessas áreas, foi realizado o levantamento de seções estratigráficas em
afloramentos-chave, escolhidos de acordo com as melhores exposições rochosas, incluindo cortes de rodovia e
pedreiras inativas (Figura 1).
Adicionalmente às descrições, foi realizada a coleta de amostras orientadas das litofácies e principais
horizontes de concentração secundária de carbonato de cálcio para a confecção de lâminas delgadas para estudos
petrográficos e caracterização dos principais constituintes, texturas e feições diagenéticas. A descrição teve
como foco a identificação de microfeições e micromorfologias relacionadas aos processos diagenéticos e
pedogenéticos.
As camadas de arenito com maior grau de cimentação que integram a Formação Marília são mais
expressivas no Membro Ponte Alta, unidade estratigraficamente abaixo ao Membro Serra da Galga. Elas
ocorrem sob a forma de acumulações secundárias com grande continuidade lateral e com limite superior bem
definido em contato abrupto com o Membro Serra da Galga. Tais acumulações de carbonato foram descritas sob
a forma de perfis estratigráficos que podem alcançar espessuras de 2 a 7 metros.
As litofácies que integram o Membro Serra da Galga foram descritas e interpretadas como depósitos
fluviais, planícies de inundação e horizontes de paleossolos - classificados como vertissolos. Em geral, este
membro pode ser caracterizado pela diminuição no conteúdo de carbonato de cálcio em relação ao Membro
Ponte Alta, ressaltando as estruturas sedimentares primárias pouco ou não observáveis no membro inferior, bem
como níveis fossilíferos – coprólitos e fragmentos de vertebrados - e estruturas de paleossolos, de incipientes a
bem desenvolvidas.
As litofácies fluviais são caracterizadas por arenitos finos a grossos, subangulosos, por vezes
conglomeráticos, com graus de cimentação variados – de cutãns, nódulos e vênulas de calcita espática a camadas
fortemente cimentadas. Apresentam coloração branca à rosada e frequentes bioturbações avermelhadas, as quais
conferem aspecto mosqueado às camadas. Por vezes, apresentam estratificações cruzadas acanaladas, que se
cortam em sets que variam de 5 a 60 cm de espessura, com sentido de paleocorrente para oeste, com vetores
variando de sudoeste a noroeste.

Em geral, os nódulos observados ocorrem sem distinção do material parental, tanto nos depósitos aluviais
como nos paleossolos. Alguns apresentam substituição parcial, pois ainda é possível observar grãos
siliciclásticos internos ao mesmo, embora corroídos. Apresentam cor branca (N9), com dimensões entre 0,3 a 3,5
cm e formas ovaladas ou irregulares. São, em geral, bem desenvolvidos, fortemente cimentados, com alta dureza
e baixa densidade, podendo estar coalescidos ou isolados. Vênulas de dimensões milimétricas de calcita espática
e microcristalina comumente os cortam.

Figura 1. Área de estudo e localização geográfica da seção colunar - ao lado - levantada em corte da rodovia BR050 (km 153).
Os depósitos de planície de inundação são constituídos de arenitos finos a médios, cimentados por
carbonato de cálcio, de coloração branca a esverdeada (56Y7/1), com níveis lamíticos que apresentam
laminações crenuladas interpretadas como MISS (microbially induced sedimentary structures).
Os horizontes de paleossolos são constituídos por areia fina a média, com grãos subangulosos de quartzo,
fracamente cimentado e levemente efervescente a HCl 10%. Grãos de quartzo são límpidos e outros revestidos
por oxi-hidróxidos de ferro. Ocorrem estruturas cuneiformes e em blocos subarredondados maiores que 10 cm,
fracamente desenvolvidas, que se subdividem em blocos menores de 4 a 5 cm. São horizontes fortemente
bioturbados e que podem apresentar estruturas laminares.
As estruturas laminares ocorrem em horizontes de paleossolos em que os materiais de origem são arenitos
muito finos, lamíticos, fortemente cimentados por CaCO3. As estruturas variam de 1 a 3 mm de espessura e são
cortadas por vênulas sub-horizontais de calcita espática de 1 a 2 mm de diâmetro.
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA
Os arenitos do Membro Serra da Galga foram classificados como subarcósio, subarcósio lítico e
sublitarenito, segundo McBride (1963). As micromorfologias dos calcretes refletem os processos abiogênicos ou
biogênicos que precipitaram o carbonato de cálcio, as quais podem ser classificadas em microtexturas alfa ou
beta, respectivamente.

A cimentação carbonática ocorre em graus variados nesta unidade. Microtexturas do tipo alfa incluem
cimentação pontual ou pervasiva por carbonato de cálcio cristalino/microcristalino, preenchendo poros por
calcita espática e substituindo grãos (Figura 2-A). Ocorrem grãos fantasmas e grãos corroídos imersos em matriz
carbonática microespática a espática (floating grains), indicando não somente a atuação de processos de
substituição, mas também de crescimento deslocativo (displacive) do carbonato de cálcio (Figura 2-B). Franjas
carbonáticas ao redor dos grãos também são comuns, podendo indicar processos freáticos ou influência de
processos microbiais em sua formação (Figura 2-C). Associados à cimentação, são comuns feições de infiltração
mecânica de argilas, na forma de cutãs envelopando grãos e o próprio cimento.
Outro aspecto notável associado à microfeições do tipo alfa, foram crescimentos sintaxiais de quartzo, os
quais ocorrem de forma pontual e podem ser relacionados a solubilidade da sílica quando em ambientes
alcalinos.

Figura 2. A) Feldspato parcialmente substituído por carbonato de cálcio. B) Grãos siliciclásticos fortemente
corroídos por cimento carbonático, o qual substitui o fundo matricial e confere textura de grãos flutuantes pelo
crescimento deslocativo da calcita. C) Franjas carbonáticas isópacas ao redor de grãos siliciclásticos. D) Rizólito
constituído por carbonato microcristalino e estrutura interna similar a microcodium. (A, B e C - fotomicrografia
sob nicóis cruzados; D - fotomicrografia sob nicóis paralelos).
Nas rochas do Membro Serra da Galga, microtexturas beta são representadas por estruturas alveolares e
rizólitos (Figura 2-D) constituídos por calcita microcristalina, os quais têm seus poros preenchidos por calcita
microespática. Os rizólitos apresentam ainda microestruturas similares a microcodium. Pedotúbulos com
preenchimento descontínuo e bioturbações de invertebrados são frequentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na região de Uberaba, os arenitos com variados graus de cimentação do Membro Serra da Galga foram
interpretados como depositados em contexto paleoambiental aluvial e a cimentação está relacionada a processos
diagenéticos e pedogenéticos. Os processos abiogênicos estão vinculados a eodiagênese e são caracterizados
pelas microtexturas alfa, as quais indicam processos freáticos representados por grãos substituídos e flutuantes
em uma matriz microespática também fortemente substituída. Processos pedogenéticos estão ligados às feições
alveolares e rizólitos, incluídas nas microtexturas do tipo beta. O fato de feições do tipo alfa ocorrerem
associadas a feições do tipo beta, sugere que houve sobreposição de processos diagenéticos sobre processos
pedogenéticos prévios, e vice-versa, durante a formação dos calcretes, ou que os mesmos ocorreram
simultaneamente, em posições topográficas diferenciadas. Os processos envolvidos na formação das franjas
carbonáticas necessitam de mais estudos, já que as mesmas sofreram recristalização por processos de cimentação
posteriores que dificultam essa distinção apenas por análises petrográficas.
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A Formação Itapecuru aflora em ampla área do interior do estado do Maranhão, particularmente no vale do rio
Itapecuru, onde é caracterizada por arenitos finos a muito finos, intercalados a lamitos e delgados e esparsos
níveis de calcário, registrando importantes variações de litofácies depositadas em ambientes aluviais e flúviodeltaicos. A Formação Itapecuru, assim como outras unidades geológicas que afloram nas bacias
intracontinentais brasileiras, apresentam importantes perfis de paleossolos, que neste estudo serão utilizados
como elementos da arquitetura aluvial e corpos físicos de correlação local e regional e, assim auxiliando no
computo de taxas de sedimentação, variação nas taxas de subsidência bacial e relações entre perfis e superfícies
topográficas. O objetivo deste estudo é a definição da arquitetura aluvial da Formação Itapecuru e caracterização
de corpos geológicos reservatório. A caracterização de litofácies e perfis de paleossolos estão sendo realizadas
em afloramentos ao longo do rio Itapecuru e em testemunhos de sondagem armazenados na sede do DNPM - PE.
As litofácies identificadas foram lamito avermelhado com bioturbação, arenito com laminações cruzadas
cavalgantes, arenito com estratificação cruzada planar, arenito com laminação plano-paralela, fácies heterolítica
de arenito fino e lamito, conglomerado suportado pela matriz, coquinas e paleossolos. Foram identificados cinco
perfis de paleossolos, que apresentam estruturas pedogênicas, mosqueamento, nódulos de calcita, concreções de
ferro e estruturas biogênicas como bioturbações de invertebrados e vertebrados e rizólitos. Tais litofácies foram
relacionadas a sucessão de fácies de natureza macroclástica e microclástica e atribuídas a elementos arquiteturais
de canal, paleossolos, barras de acresção lateral, depósitos de crevasse, planície de inundação e depósitos de
tempestade. A integração dos dados de campo com os testemunhos irá contribuir para a melhor definição da
arquitetura deposicional e geometria dos corpos geológicos da unidade, auxiliando ao estabelecimento da
organização estratigráfica e caracterização de corpos geológicos com potencial a reservatórios de fluidos.
Apoio: PFRH-18-Petrobras, FAPEMA, CAPES.
Palavras-chave: Paleossolos, Reservatórios fluviais, Sucessões continentais.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo principal identificar e analisar as fáceis sedimentares dos depósitos da
Formação Barreiras na localidade de (Nova Almeida, Serra), no litoral norte do estado do Espírito Santo,
pertencente a porção emersa da bacia do Espírito Santo. A Formação Barreiras é a unidade estratigráfica mais
importante do estado do Espírito Santo, distribuída ao longo da costa e sua análise apresenta importância
fundamental para o entendimento da história sedimentar desses depósitos e para a bacia do Espírito Santo, além
de contribuir para o melhor entendimento da evolução do relevo nesta área. No estado do Espírito Santo, esta
formação distribui-se descontinuamente ao longo da costa, com uma dominância na porção norte do estado e
ocorrência bem mais restrita a sul de Vi´toria. Os procedimentos metodológicos adotados para realização da
pesquisa consistiu na elaboração de perfis estratigráficos e seções geológicas em depósitos sedimentares
cenozoicos em 1 (um) afloramento e foram subdivididas em 3 (três) etapas principais de abordagem: i)
elaboração de fotomosaico; ii) elaboração de seção geológica e; iii) elaboração de perfis estratigráficos, através
da identificação e caracterização das fáceis sedimentares. Os resultados do levantamento da seção geológica e
perfil estratigráfico no afloramento estudado, mostram que foram identificadas 9 (nove) fáceis sedimentares,
com presença, predominantemente, de arenitos, com presença ou não de concreções ferruginosas. As fáceis
encontradas no perfil elaborados no talude mostra a gênese desse material relacionado a processos trativos,
representados pela quase totalidade das fáceis areníticas. A caracterização faciológica dos depósitos da
Formação Barreiras no afloramento estudado permitiu relacioná-los a um ambiente fluvial entrelaçado,
dominado por areias, com participação importante de concreções ferruginosas, com participação importante de
fluxos gravitacionais, documentos, possivelmente, uma situação mais proximal. Consideran-se as características
faciológicas e paleoambientais, os depósitos estudados assemelham-se aos depósitos da Formação barreiras
descritos em trabalhos anteriores na área, diferindo pela dominância de arenitos, observados nos sedimentos
estudados nesta pesquisa.
Palavras-chave: Formação Barreiras, Fáceis Sedimentares, Depósitos Sedimentares

1. INTRODUÇÃO
A Formação Barreiras corresponde a uma unidade estratigráfica que se estende ao longo do litoral
brasileiro desde a região sudeste até o estado do Amapá na região norte e recobre depósitos sedimentares
mesozóicos de diversas bacias costeiras (BRICALLI, 2011).
No estado do Espírito Santo, esta formação distribui-se descontinuamente ao longo da costa, com uma
dominância na porção norte do estado, especialmente na porção emersa da bacia do Espírito Santo e ocorrência
bem mais restrita a sul de Vitória (BRICALLI, 2011).
Esta unidade estratigráfica é constituída litológicamente por conglomerados, arenitos, argilitos e lamitos
(MORAIS,2007; VIEIRA et. al, 1994) e sua idade é admitida para a Era Cenozóica, no intervalo de tempo da
Época do Mioceno até o Plioceno-Pleistoceno (AMADOR, 1982; SUGUIO e NOGUEIRA 1999; MARTIN et.al,
1997; BEZERRA et.al, 2001; MORAIS et.al, 2007).
Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as fácies sedimentares dos depósitos da Formação
Barreiras na localidade de Marbella (Nova Almeida - ES).
2. ÁREA ESTUDADA
2.1 Localização geográfica
O afloramento estudado localiza-se em Marbella (Nova Almeida-ES) e as principais vias de acesso a
área são as rodovias ES-010, que corta todo o litoral norte do estado do Espírito Santo e a ES-264, localizada
estritamente na localidade de Nova Almeida (Figura 1).
2.2 Geologia
O afloramento estudado está localizado sobre a unidade geológica Formação Barreiras que corresponde a
uma unidade estratigráfica mais importante do estado do Espírito Santo, pertencente a porção emersa da bacia do
Espírito Santo (Bricalli, 2011). Esta unidade estratigráfica é constituída litológicamente por conglomerados,
arenitos, argilitos e lamitos (MORAIS,2007; VIEIRA et. al, 1994), e são bastante ferruginizados, apresentando
cores variadas (vermelho ao alaranjado). Sua idade é admitida para a Era Cenozóica, no intervalo de tempo da
Época do Mioceno até o Plioceno-Pleistoceno (AMADOR, 1982; SUGUIO e NOGUEIRA 1999; MARTIN et.al,
1997; BEZERRA et.al, 2001; MORAIS et.al, 2007).
CPRM (2014) descreve essas litologias como depósitos detríticos pobremente selecionados com
granulometria cascalho, areia e argila, geralmente contendo horizontes lateríticos. Quanto às interpretações
paleoambientais, os trabalhos sobre essa formação apontam para um ambiente deposicional continental,
relacionando à deposição fluvial de rios entrelaçados (SUGUIO e NOGUEIRA, 1999; MORAIS, 2007).
A norte da área encontra-se sedimentos cenozoicos quaternários holocênicos caracterizados por
depósitos aluvionares compostos por sedimentos fluviais recentes, depósitos de areia, argila e cascalho da
planície aluvionar do rio Doce (CPRM, 2014). A sul da área encontra-se sedimentos cenozoicos da Formação
Barreiras.A oeste da área encontram-se a unidade geológica Formação Barreiras e rochas do embasamento précambriano, composto por rochas do Complexo Nova Venécia, de composição silimanita, granada, cordierita,
biotita gnaisse bandado com intercalações de calcissilicáticas (CPRM, 2014). A leste da área encontra-se
sedimentos quaternários holocênicos marinhos.
Na porção oeste da área foram observados lineamentos com predominância de direção NW-SE, além de
medida de foliação no Maciço de Fundão. A norte do afloramento estudado encontra-se duas minas desativadas,
sendo uma de areia e outra de argila.

Figura 1 – Mapa de localização do afloramento estudado na Formação Barreiras, com um ponto na localidade de Marbella
(Nova Almeida-ES), sobre mapa geológico modificado de CPRM (2014).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
As análises estratigráficas e faciológicas foram realizadas de acordo a metodologia adota por Mello,
(1997), Ramos (2003) e Morais (2007).
Para a caracterização estratigráfica e faciológica foi realizada, primeiramente, a elaboração de um
fotomosaico, preparado a partir de fotografias em papel e, posteriormente, em gabinete, digitalizados para
tratamento no software Inkscape™ 0.91. Foram destacadas informações sobre a geometria dos corpos
sedimentares e superfícies estratigráficas hierarquizadas. Com base na interpretação do fotomosaico, foi
elaborada uma seção geológica onde estão assinaladas superfícies de acamamento e conjunto de fácies
sedimentares.
O perfil estratigráfico foi inicialmente elaborado no afloramento, com identificação das fácies
sedimentares, a partir da caracterização da textura, cor, composição mineralógica, estruturas sedimentares,
geometria das camadas, grau de arredondamento, tamanho dos grãos e grau de seleção, utilizando-se, para isso,
uma lupa 20x. O perfil foi confeccionado em papel milimetrado, na escala de 1:25 e, em seguida, digitalizado
através de ferramentas de edição do software Inkscape™ 0.91.
Em seguida foi elaborada uma tabela de fáceis com a identificação, descrição das fáceis, interpretação dos
processos sedimentares atuantes e sua interpretação paleoambiental.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como resultados dos levantamentos de seção geológica e perfil estratigráfico no afloramento estudado,
foram identificadas 9 (nove) fáceis sedimentares (Tabela 1), as quais apresentam constituição litológica,
predominantemente, de arenitos, com presença de concreções ferruginosas, semelhantes à litologia descrita por
Morais (2007), em seu estudo sobre a Fm. Barreiras no estado do Espírito Santo.

As fáceis encontradas no perfil elaborado (Figura 2) no talude mostra a gênese desse material relacionado
a processos trativos, representados pela quase totalidade das fácies areníticas.
Em todo afloramento encontra-se a presença de concreções ferruginosas é um aspecto bastante presente
nos depósitos desse afloramento, e é particularmente intensa, cimentando quase que completamente as camadas
areníticas da base da falésia, sendo muito significativa nesta formação e podendo indicar oscilações climáticas
durante a deposição das diferentes fácies encontradas.
Sobre a Formação Barreiras, nesse afloramento, foi possível identificar uma cobertura de coloração
amarelada – muito comum em todo sudeste do Brasil – representando depósitos pós-Formação Barreiras, de
idade, possivelmente, quaternária.
5. CONCLUSÕES
A caracterização faciológica dos depósitos da Formação Barreiras no afloramento estudado permitiu
relacioná-los a um ambiente fluvial entrelaçado, dominado por areias, com participação importante de
concreções ferruginosas, com participação importante de fluxos gravitacionais, documentando, possivelmente,
uma situação mais proximal.
Considerando-se as características faciológicas e paleoambientais, os depósitos estudados assemelhamse aos depósitos da Formação Barreiras, de idade miocênica-pliocênica, estudados por Morais (2007), diferindo
pela dominância de arenitos, observados nos sedimentos aqui estudados.

Figura 2 – Perfil estratigráfico dos depósitos da Formação Barreiras do litoral norte do estado do Espírito Santo
(Marbella-Nova Almeida-ES).

Tabela 1 – Tabela de fácies sedimentares do afloramento da Formação Barreiras (Marbella , Nova Almeida-ES)
FÁCEIS

DIAGNOSE

DESCRIÇÃO

Acp

Arenito com cruzada planar

Albd

Arenito com
bem definida

laminação

Alpd

Arenito com
pouco definida

laminação

Alpdv

Arenito com laminação
pouco definida vermelho

Amb

Arenito maciço branco

Ambc

Arenito maciço branco com
concreção

Ambv

Arenito maciço branco e
vermelho

Rmm

Rudito maciço mosqueado

Amv

Arenito maciço vermelho

Areia média, plano de contato nítido, quartzos
subarredondados e bem selecionados de até 1,5 mm,
estrutura de estratificação cruzada acanalada.
Areia grossa, plano de contato nítido, quartzos
subarredondados e bem selecionados de até 2 mm,
estrutura laminação plano-paralelas bem definida.
Areia grossa, plano de contato nítido, quartzos
subangulosos e bem selecionados de até 2 mm, estrutura
laminação plano-paralelas pouco definida
Areia média, plano de contato nítido, quartzos
subangulosos e bem selecionados de até 1,5 mm,
estrutura laminação plano-paralelas pouco definida.
Areia média, plano de contato irregular, quartzos
subarredondados e mal selecionados de 1,5 a 2 mm,
estrutura maciça ou sem estrutura aparente.
Areia muito fina, plano de contato irregular, quartzos
subarredondados e mal selecionados de 1 a 1,5 mm,
estrutura maciça ou sem estrutura aparente.
Areia grossa, plano de contato nítido, quartzos
subangulosos e bem selecionados de até 2 mm, estrutura
maciça ou sem estrutura aparente.
Rudito fino, plano de contato nítido, quartzos
subangulosos e bem selecionados de 2 mm a 2,5mm,
estrutura maciça ou sem estrutura aparente.Cascalhos
sustentados pela matriz.
Areia muito fina, plano de contato irregular, quartzos
subarredondados e bem selecionados de até 1 mm.

INTERPRETAÇÃO
Migração de megaondulações de crista sinuosa
Migração de formas de leito plano
Migração de formas de leito plano
Migração de formas de leito plano
Depósitos de
sedimentos

fluxos

gravitacionais

de

Depósitos de
sedimentos

fluxos

gravitacionais

de

Depósitos de
sedimentos

fluxos

gravitacionais

de

Fluxo de detritos de alta energia

Intensa decantação de areia em suspensão

Apoio: Laboratório de Neotectônica e Sismológico (LANESI) e Laboratório de Geografia Física (LGF) da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES)
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RESUMO
O interesse no estudo das rochas formadas a partir da acumulação de bioclastos (coquina) tem aumentado muito
nos últimos anos devido a descobertas de hidrocarbonetos nos reservatórios das bacias de margem leste brasileira.
Esses reservatórios possuem organização complexa do espaço permoporoso, decorrente da sobreposição de fases
de alteração meteórica ligada a processos diagenéticos e pedogenéticos. Apesar de acumulações bioclásticas serem
comuns no registro sedimentar e importantes fontes de informações sedimentológicas, tafonômicas e
paleoambientais, os processos de pedogênese e de diagênese meteórica em coquinas ainda são pouco conhecidos.
O objetivo deste estudo é integrar as análises sedimentológicas com análises tafonômicas e de reconhecimento de
feições de alteração superficial em conchas que ocorrem em depósitos holocênicos distribuídos na região do
Pântano da Malhada e que irão conduzir a processos de geração de porosidade diferenciada em coquinas. Dos
diversos depósitos que ocorrem na região da planície costeira do litoral do estado do Rio de Janeiro, foi escolhido
o depósito Pântano da Malhada devido a sua expressiva extensão tanto lateral como vertical e ao alto grau de
preservação do material. Esse depósito ocorre dentro da reserva Tauá, localizada no município de Armação dos
Búzios. Para a realização do trabalho foi elaborado um perfil estratigráfico e a descrição sedimentológica com as
características tafonômicas do intervalo. Adicionalmente foram coletadas amostras para identificação taxonômica,
caracterização de feições tafonômicas, confecção de lâminas delgadas e imagens tomográficas, micro-CT de raioX e datação por radiocarbono. Nas caracterizações sedimentológicas e tafonômicas, a acumulação bioclástica
revelou-se constituída predominantemente por biválvios, sendo a espécie Anomalocardia brasiliana a de maior
representação numérica. As conchas ocorrem concentradas em duas camadas distintas no perfil. Na camada 2, as
conchas compõem em torno de 70% do intervalo e ocorrem imersas em argila de cor 5PB 6/1, enquanto a camada
3 é constituída por uma menor proporção relativa de conchas, não superior a 20%, ocorrendo em argila escura
orgânica de cor preta N3 a N2,5. Em laboratório, as assinaturas tafonômicas e de alteração superficial analisadas
foram: articulação, fragmentação, dissolução, abrasão, coloração (brilho/cor) e bioerosão. A camada 2, mostra
empacotamento denso, suportado por bioclastos e bem selecionado. As conchas exibem variações de orientação
relativa de concordância com o acamamento (mais frequente) e ausência de orientação (distribuição aleatória). As
concavidades voltadas para baixo ocorrem em 54% das conchas. No depósito ocorre uma mistura de valvas
articuladas, desarticuladas e fragmentadas.
Palavras-chave: alteração meteórica, coquinas, Pântano da Malhada

INTRODUÇÃO
O interesse no estudo das rochas formadas a partir da acumulação de bioclastos (coquina) tem aumentado
muito nos últimos anos, devido a descobertas de hidrocarbonetos nos reservatórios das bacias de margem leste
brasileiras. Esses reservatórios possuem organização complexa do espaço permoporoso, decorrente da
sobreposição de fases de alteração meteórica ligada a processos diagenéticos e pedogenéticos. No litoral
fluminense é comum a ocorrência de depósitos bioclásticos holocênicos, compostos por conchas de moluscos, que
apresentam diferentes estágios de preservação das conchas e grande variabilidade faciológica vertical e horizontal
nos depósitos. Apesar de acumulações bioclásticas serem comuns no registro sedimentar e importantes fontes de
informações sedimentológicas, tafonômicas e paleoambientais (Kidwell & Holland 1991), os processos de
pedogênese e de diagênese meteórica em coquinas ainda são pouco conhecidos. Na região do Pântano da Malhada,
as acumulações bioclásticas são conhecidas desde a década de 1970 (Sant’Anna,1976; Brito & Carvalho, 1978).
Estudos posteriores de caracterização tafonômica, identificação taxonômica, considerações paleoambientais e
datações geocronológicas (Senra et al. 2003; Castro et al. 2009; Cunha & Castro, 2011; Cunha et al. 2012 e Castro
et al. 2014), foram realizados, contudo, o foco de tais estudo não foi sobre os processos de alteração meteórica. O
objetivo deste estudo é integrar as análises sedimentológicas com análises tafonômicas e de reconhecimento de
feições de alteração superficial em conchas que ocorrem em depósitos holocênicos distribuídos na região do
Pântano da Malhada e, que irão conduzir a processos de geração de porosidade diferenciada em coquinas.
MATERIAIS & MÉTODOS
Para a realização do estudo foram utilizadas as conchas provenientes de acumulação bioclástica que ocorrem
a longo da planície costeira do litoral do estado do Rio de janeiro. Dos diversos depósitos que ocorrem nessa região
foi escolhido o depósito Pântano da Malhada, devido a sua expressiva extensão tanto lateral como vertical e ao
alto grau de preservação do material. Esse depósito ocorre dentro da reserva Tauá, localizada no município de
Armação dos Búzios (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de estudo na região de Búzios. O círculo vermelho na imagem de satélite
(Google Earth) indica a localização da reserva Tauá (22°45’11” S / 41°59’52” W datum: WGS84).

Em campo, foi realizada a descrição sedimentológica segundo o método de análise de fácies (Walker, 2006),
levando em consideração as características tafonômicas (Kidwell et al., 1986). Adicionalmente as descrições,
foram coletadas amostras de conchas para análises laboratoriais. As amostras foram cuidadosamente lavadas (para
evitar uma maior abrasão e fragmentação), e os indivíduos ou fragmentos maiores que 2 mm foram quarteados
para que fossem utilizados 150 indivíduos, selecionados de modo aleatório, para a realização das análises
laboratoriais. Nas amostras selecionadas foram realizadas identificações taxonômicas, análise de feições
tafonômicas, confecção de lâminas delgadas, imageamento por tomografia e micro-CT de raios-X e,
adicionalmente, foram enviadas amostras para o laboratório Beta Analytic (localizado em Miami - EUA) para
datação por radiocarbono.
RESULTADOS
Caracterização sedimentológica e tafonômica
A acumulação bioclástica é constituída predominantemente por biválvios, pertencentes a três táxons:
Anomalocardia brasiliana, Tellinidae sp. e Lucina pectinata. A espécie A. brasiliana possui o maior número de
representantes com cerca de 80% do material coletado.
As conchas ocorrem concentradas em duas camadas distintas (Figura 2). A camada 2 possui espessura
variando entre 40 a 45 cm e apresenta contato erodido com a camada inferior 3. Nesta camada, as conchas
compõem em torno de 70% do intervalo e ocorrem imersas em lama de cor 5PB 6/1 (bluish gray), sendo em sua
maior proporção desarticuladas. A camada 3 possui espessura em torno de 30 cm e é constituída por uma menor
proporção relativa de conchas, não superior a 20% e não registra a ocorrência de conchas articuladas. A camada é
constituida por lama escura orgânica de cor preto N3 a N2,5.

Figura 2 - Trincheira escavada na reserva do Tauá mostrando a organização sedimentar dos depósitos.

Em laboratório, as assinaturas tafonômicas e de alteração superficial dos 150 indivíduos foram analisadas
segundo os parâmetros de articulação, fragmentação, dissolução, abrasão, coloração (brilho/cor) e bioerosão. Nos
indivíduos analisados, 93% dos biválvios ocorrem desarticulados, 71,64% possuem grau de fragmentação baixo
(mais de 90% da valva da concha), 38,05% tem grau de dissolução ausente e 47,01% fraca dissolução, 70,15%
apresentam fraca abrasão, 29,85% possuem marcas de bioerosão e 70,89% coloração ausente. Os dados indicam
que os organismos foram expostos a curtos intervalos de exposição, o suficiente para a desarticulação das valvas;
contudo, a exposição não gerou superfícies de dissolução proeminentes.
Biotrama
Para a caracterização do empacotamento e estabelecer a orientação relativa das conchas foram utilizadas
imagens tomográficas de uma amostra não deformada coletada na camada 2 (Figura 3). A camada mostra
empacotamento denso, suportado por bioclastos e bem selecionado, com mais de 60% dos indivíduos na classe
granulométrica de 2-4 cm. As conchas exibem variações de orientação relativa de concordância com o acamamento
(mais frequente) e ausência de orientação (distribuição aleatória). As concavidades voltadas para baixo ocorrem
em 54% das conchas analisadas, 32% com concavidade para cima e 14% ocorrem articuladas ou verticalizadas.
Na imagem também foi identificada mistura de valvas articuladas, desarticuladas e fragmentadas,
indicando a variação de energia no ambiente com momentos de produção biológica alternados a momentos de
fluxos subaquosos que exumam os organismos e que ficam susceptíveis a sofrer processos de abrasão e
fragmentação.

Orientação das conchas
32%

14%

54%

Articulados ou verticalizados
Valvas com concavidade para
baixo
Valvas com concavidade para
cima

Figura 3 - Imagem tomográfica mostrando a disposição das conchas no depósito analisado (esq.). À direita,
proporção relativa de conchas com orientação da concavidade, mostrando a predominância de valvas
desarticuladas e com concavidade para baixo.
CONCLUSÕES
No depósito ocorre uma mistura de indivíduos articulados, desarticulados e fragmentados, indicando que
além da produção biológica do local ocorreu uma variação de energia para a formação do depósito. A espécie
Anomalocardia brasiliana possui representantes jovens e adultos indicando que a mortandade do depósito foi
ocasionada por um evento não-seletivo.
A sequência de alteração superficial do Pântano da Malhada dá-se do seguinte modo - Chuva (impacto de
gota de água) impermeabilização da superfície com alagamento temporário - proliferação de cianobactérias na
superfície expostas das conchas – ocupação por algas e por último bioestabilização por gramíneas.
Novas possibilidades de estudos podem ser geradas a partir da caracterização dos processos que ocorrem
nesse depósito, que podem ser utilizados como análogos a intervalos de coquinas na compreensão dos eventos que
geram a acumulação e dos processos diagenéticos que ocorrem nesse tipo de depósito.
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A Formação Furnas já foi tema de importantes estudos sedimentológicos na região Sudeste do Brasil,
devido à grande quantidade de afloramentos e por sua localização geográfica, que sempre facilitou o rápido
acesso de importantes instituições de pesquisa do país. Todavia persistem importantes questionamentos a
respeito da origem da Formação Furnas, se fluvial (rios entrelaçados) ou marinha (sistema de maré). A
grande problemática é definir um modelo de deposição, baseado nas camadas areníticas, que apresentam ser
monótonas sucessões de estratificações cruzadas. Em vista disso, um estudo visado à reconstrução e
organização de fácies e elementos arquiteturais com base no ordenamento de superfícies limitantes e
medidas de paleocorrentes foi realizado na região do Canyon do Guartelá, próximo a Tibagi (PR), onde
foram analisadas as unidades média e superior, reconhecidas regionalmente como membros da Formação
Furnas. O objetivo é investigar os processos deposicionais importantes para construção dessa unidade. A
Formação Furnas é constituída por arenitos de granulometria de media a grossa ou muito grossa,
moderadamente a mal selecionados, com grãos subangulosos compostos por quartzo e em menor quantidade
por feldspato. As litofácies principais são: (1) camadas de arenitos de médio a grosso com estratificações
cruzadas de pequeno porte (0,12 a 0,15 m) e (2) camadas de arenitos grossos a muito grossos constituído por
grandes estratificações cruzadas planares (0,5 a 2 m), caracterizando sets com contato angular A organização
vertical das fácies mostra que essas camadas se sobrepõem, formando uma sequência constituídas na base
por vários sets de estratificação cruzada de grande porte que se sobrepõem, recobertas por estratificações
cruzadas de menor espessura. Cada sequência é separada da outra por superfícies erosivas, planares ou
côncavas, extensas por dezenas de metros lateralmente, com geometria predominante tabular. As vezes a
base da sequência é marcada por acumulações de conglomerados, 0,03-0,11 m de espessura, formadas por
seixos de quartzo e quartzito. Não foram observados aspectos típicos de ambiente de maré, como sets com
estruturas tangenciais ou sigmoides, mud drapes, marcas onduladas ou outra estrutura que indique ação
correntes bipolares. As características dos depósitos são mais semelhantes a ambientes dominados por rios,
com elevada carga de fundo, devido à grande quantidade de areia média grossa e ausência de fácies
composta por finos (argila e silte). As medidas de paleocorrentes mostram pouca variação, predomínio SSW,
padrão bimodal, semelhantes aquelas encontradas em rios entrelaçados, as sequências compostas por
estratificação cruzada planares diminuindo a espessura dos sets em direção ao topo representam a construção
de barras arenosas, com elevado aporte sedimentar em ambiente fluvial.
Palavras-chave: Formação Furnas, elementos arquiteturais, paleocorrentes.
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O Atlas de Microbialitos do Brasil, organizado pelos autores deste resumo, documenta as ocorrências
mais significativas dos carbonatos microbianos que afloram no Brasil. Num formato de 30 cm por 30 cm, cerca
de 500 páginas ilustram microbialitos fósseis e recentes em todas as escalas possíveis, com informações
geológicas e interpretações paleoambientais. Os dois primeiros capítulos apresentam conceitos gerais,
esclarecimentos sobre a nomenclatura adotada e uma síntese das ocorrências de microbialitos do Brasil, tanto as
tratadas no Atlas, quanto outras que não puderam ser incluídas. O terceiro capítulo é uma contribuição de Rachel
Wood (School of GeoSciences, Edinburgh, Reino Unido) sobre o papel dos microbialitos na evolução dos
recifes através do tempo. O quarto capítulo trata dos belíssimos estromatólitos modernos das lagoas Salgada e
Vermelha do Rio de Janeiro, apresentados por Crisógono Vasconcelos (Geological Institute, ETHZ, Zurique,
Suíça) e Anelize Bahniuk (UFPR). Os capítulos 5 a 9 versam sobre microbialitos proterozoicos da Formação
Fecho do Funil (MG), grupos Paranoá e Vazante (DF, GO, MG), Formação Capiru (PR), Grupo Bambuí (MG e
GO) e Grupo Una (BA), com a participação de Lúcia M. Fantinel, Matheus Kuchenbecker (UFMG); Marcel A.
Dardenne (in memoriam), Carlos J. S. Alvarenga, Edi M. Guimarães (UNB); Cícero da Paixão Pereira (UFBA);
José Manoel Reis Neto (in memoriam), Cristina S. Vega, Isabele E. da Silva (UFPR); e Evelyn A.M. Sanchez
(IGc-USP). Em todas estas unidades os estromatólitos mostram magníficas organizações em bioermas ou
biostromas e suas características permitem distinguir os paleoambientes, desde supramaré até plataforma rasa.
Em alguns afloramentos, a monotonia das sucessões de microbialitos indica grande estabilidade ambiental (e.g.,
na pedreira Motin Pavin da Formação Capiru); em outros, os microbialitos são extremamente variáveis
lateralmente e na sucessão vertical, denotando águas rasas e rápidas oscilações do nível relativo do mar (e.g., em
Lagamar, Grupo Vazante). Os capítulos 10 e 11 tratam de microbialitos permianos de mares interiores da Bacia
do Paraná em diversas localidades (PR e SP) e também em testemunhos de sondagem, abrangendo grande
diversidade de morfologias, inclusive estromatólitos muito grandes associados a mesossauros (Formação Irati,
Santa Rosa do Viterbo, SP). O capítulo 12, preparado com a colaboração de Mário L. Assine (UNESP- Rio
Claro) e Paulo Tibana (Petrobras), retrata complexos laminitos microbianos neoaptianos da Formação Codó às
margens do rio Tocantins (Imperatriz, MA), desenvolvidos em contexto lacustre evaporítico no interior da Bacia
do Parnaíba contemporaneamente à abertura do Atlântico Equatorial. O último capítulo mostra tufas calcárias
quaternárias de Ourolândia (BA), com morfologias variadas, cuja gênese envolveu uma clara contribuição de
comunidades microbianas. Participaram neste capítulo os autores Benjamim Bley de Brito Neves, Paulo César
Boggiani, Jorge Kazuo Yamamoto (IGc-USP), Sérgio Leandro Vieira de Toledo (UNESP- Rio Claro) e Aroldo
Misi (UFBA). A elaboração do Atlas resultou também num acervo considerável de amostras e lâminas
petrográficas no UNESPetro (Rio Claro) que, em breve, estarão à disposição dos pesquisadores. A obra foi
desenvolvida no âmbito da Rede Temática de Sedimentologia e Estratigrafia da Petrobras, com recursos da
Participação Especial, contando com o apoio da ANP.
Apoio: Petrobras, Rede Temática de Sedimentologia e Estratigrafia.
Palavras-chave: Estromatólitos, biolititos, carbonatos.
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RESUMO
A Bacia do Paraná é uma das bacias brasileiras mais estudadas do ponto de vista geológico. No entanto, sua
atratividade em termos de exploração de hidrocarbonetos ainda é um desafio, embora existam dois sistemas
petrolíferos comprovados para a mesma. Para a Bacia do Paraná são amplamente aceitos como unidades
potencialmente geradoras as Formações: Irati, depositada no Cisuraliano, e Ponta Grossa, com depósitos se
estendendo do Pragiano ao Frasniano. Na seção glacial Permo-Carbonífera há a presença de pelitos escuros e
ritmitos que são objeto de estudo neste trabalho, e que aparentemente poderiam apresentar concentração de
matéria orgânica, considerando-se a coloração da rocha. A técnica mais indicada no esclarecimento dessa
suposição, ou seja, a premissa de relacionar a coloração escura da rocha ao seu conteúdo orgânico deve ser,
sempre que possível balizada por resultados analíticos de teores de Carbono Orgânico Total na Rocha (COT).
Porém, na literatura, são poucos os trabalhos que abordam essa técnica para a seção estudada. O que se observa
são estudos geoquímicos direcionados à indústria de cerâmica e não direcionados ao potencial gerador de
hidrocarbonetos para esta seção. Este trabalho consistiu no estudo de amostras de folhelhos e ritmitos coletadas
em dois pontos específicos localizados nas cidades de Itu e Salto no estado de São Paulo. Nestas localidades
foram identificadas rochas do Grupo Itararé, descritas em termos de litofácies. Ao todo foram coletadas 8
amostras com objetivo de determinar o teor de COT, e posteriormente, caso pertinente, utilizar a técnica de
Pirólise “Rock-Eval” com a finalidade de determinar o potencial gerador destas rochas. Porém, devido aos
baixos valores do COT, menores que 0,4 %, não se fez necessário o uso do pirolisador, concluindo-se que
embora as características litofaciológicas indiquem uma rocha com interessante concentração de COT, o
resultado analítico contradiz essa hipótese. As impregnações escuras na forma de dendritos sugerem uma
interpretação inicial, que necessita ser confirmada, relacionada à possibilidade da presença de óxido de
manganês, que poderia ser a responsável pela coloração escura destas fácies.
Palavras-chave: Grupo Itararé, Carbono Orgânico Total, Bacia do Paraná
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RESUMO
A Formação Morro do Chaves foi depositada durante o Eocretáceo, entre o Barremiano e Aptiano, esses
depósitos formaram-se durante o processo de separação do supercontinente Gondwana Oeste, que ocasionou a
abertura do Oceano Atlântico. A tectônica do tipo rifte resultou na geração de meio-grabens, no qual instalaramse os depósitos carbonáticos lacustres da Formação Morro do Chaves na Bacia de Sergipe-Alagoas, constituídos
por extensas camadas de conchas (coquinas), alternados com folhelhos, arenitos e conglomerados. A
concentração, preservação e distribuição de conchas nas rochas possuem um significado importante na assinatura
do sistema deposicional, ao analisar a sua estrutura é possível identificar as condições ambientais e energéticas
que levaram a sua formação. A base para essa análise consiste na observação de quatro características principais,
são elas: I – tafonômicas, como articulação, seleção, fragmentação, abrasão, arredondamento e orientação das
conchas; II - paleontológicas, relacionadas com a identificação e abundância de espécies, mineralogia original e
habitat; III - sedimentológicas, através de estruturas sedimentares, empacotamento de grãos, abundância de
conchas e tipo de matriz; IV – estratigráficas, sendo elas extensão lateral das camadas, tamanho das camadas,
sua geometria e contato físico entre camadas. Analisando as coquinas contidas na Formação Morro do Chaves
foi possível identificar diferentes fácies deposicionais e, dessa forma, um modelo de tafofácies foi concebido
conforme os seguintes ambientes deposicionais: ambientes de praia; ambientes próximos a ondas de tempo bom;
ambientes próximos a ondas de tempestade; e ambientes de lago profundo. Cada um dos ambientes apresenta
características distintas envolvendo mudstones, packstones, grainstones e rudstones, que se sobrepõe de acordo
com a oscilação nível de água do lago, sendo possível identificar ciclos de shoaling-upward, coarsening-upward,
thickening-upward, thinning-upward. Uma análise estatística relacionando o tamanho de grãos com o ambiente e
porosidade também foram criados, com intuito de observar as fácies mais porosas como potenciais reservatórios
nesses diferentes ciclos.
Palavras-chave: Coquinas, Formação Morro do Chaves, Bacia Sergipe-Alagoas.

MODELO DE TAFOFÁCIES
As rochas carbonáticas da Formação Morro do Chaves são formadas por concentrações de bivalves que
geralmente recebem o nome de coquinas (Kidwell et al., 1991), essas rochas carregam informações tafonômicas
que ajudam na interpretação do paleoambiente e do regime hidráulico envolvidos durante sua formação.
Diversos autores utilizam-se da caracterização tafonômica como ferramenta auxiliar na interpretação
paleoambiental (Furshic, 1986; Monaco, 2000; Zhou et al., 2011), e baseado nos métodos desenvolvidos por
Kidwell et al. (1991) foi possível aplicar esse conhecimento para a interpretação dos depósitos das coquinas da
Formação Morro do Chaves.
Para a geração de um modelo de tafofácies em coquinas, Kidwell (1991) propôs uma tabela de atributos
para descrição de campo, essa tabela consiste de quatro principais características sendo elas: I – Paleontológica,
que envolve a classificação das espécies, abundância, habitat, idade, principal mineralogia; II – Tafonômica, se
destacam as articulações dos esqueletos, tamanho, forma, fragmentação, abrasão, arredondamento, bioerosão e
orientação das conchas; III – Sedimentológicas, que envolve o tipo de matriz, abundância de conchas, grau de
empacotamento, estruturas sedimentares associadas; IV – Estratigráficas, que são espessura das camadas,
extensão lateral, geometria, contato físico entre camadas.
As coquinas da Formação Morro do Chaves são compostas principalmente por wackstones, packstones,
grainstones e rudstones, que são dispostos em ciclos de shoaling-upward, coarsening-upward, thickeningupward, thinning-upward. Tendo como base esses dados e também as características mencionadas anteriormente,
foi possível identificar diferentes ambientes deposicionais de coquinas que levam a diferentes tipos de rochas
com diferentes propriedades texturais e petrofísicas.
Desses diferentes ambientes deposicionais podemos citar: Ambiente de praia, ambiente próximos a base
de onda de tempo bom, ambientes próximo a base de ondas de tempestade e ambientes de lago profundo. Com
esses dados é possível observar a evolução e o desenvolvimento dos depósitos de coquinas ao longo do tempo, e
dessa forma compreender quais os fatores associados à sua formação e preservação.
Ambientes deposicionais
As coquinas que se desenvolvem em “Ambientes de Praia” são constituídas principalmente por
grainstones e rudstones, essas rochas apresentam maiores índices de retrabalhamento, maiores granulometrias e
ausência de argilas. As coquinas que se desenvolvem próximas a “Ondas de Tempo Bom” também são
compostas por grainstones e rudstones e algumas vezes packstones, são semelhantes às que compõe Ambiente de
Praia, porém apresentam menores taxas de fragmentação e empacotamento. Coquinas interpretadas como
“Ondas de Tempestade” são predominantemente formadas por packstones, os bioclastos apresentam orientação e
são compostos por lâminas centimétricas de maior e menor densidade de conchas, indicando influência por
tempestade. Por último, as coquinas que se desenvolvem em “fundo de lago” compostas por mudstones e
wackstones e estão associadas a parte distal de tempestitos. A Tabela 1 a seguir mostram as principais
características observadas nessas fácies.
Tabela 1 – Características das coquinas para cada ambiente deposicional.
Características I
Características II
Características III
Características IV
Características I
Características II

Ambiente de Praia
Composto principalmente por bivalves.
Valvas desarticuladas, bem fragmentadas, com indício de abrasão, arredondadas e sem orientação
preferencial das conchas.
Rocha sem matriz, alta densidade de conchas, empacotadas, ocorrência de estratificação cruzada.
Espessuras que variam entre 30cm a 2m, geralmente o contato da base se faz com camadas de coquinas
com características de menor energia e com matriz, indicando fácies mais profundas.
Ambiente de Onda de Tempo Bom
Composto principalmente por bivalves.
As conchas são desarticuladas, fragmentadas, algumas vezes orientadas com convexidade para cima,
considerável taxa de fragmentos de conchas.

Características III
Características IV
Características I
Características II
Características III
Características IV
Características I
Características II
Características III
Características IV

Algumas vezes apresenta matriz argilosa em pequenas quantidades, alto grau de concentração de
conchas, contato erosivo na base com outras camadas.
São camadas com espessuras de 30-90cm, com extensão lateral considerável.
Ambiente de Onda de Tempestade
Predominância de bivalves.
Ocorrência de conchas articuladas e desarticuladas, com pouca fragmentação, abrasão e
arredondamento. Alta quantidade de conchas orientadas.
Ocorrência de matriz argilosa, intercalação entre finas lâminas com alta concentração de bivalves e
lâminas com menores concentrações e maiores quantidades de argilas. Base erosiva é comum.
Camadas que chegam a medir 30cm, possui contato lateral com grainstones indicando passagem para
ambientes de maior energia.
Ambiente Fundo de Lago
Bioclastos de bivalves
Conchas articuladas e desarticuladas, baixa granulometria, sem sinais de fragmentação e abrasão.
Baixa concentração de conchas, muita ocorrência de matriz, sem sinais de estruturas sedimentares.
Camadas de wackstones chegam a poucos centímetros, cerca de 15cm, contato tabular, e contato lateral
com camadas de maior energia.

A figura 1 ilustra os exemplos de rocha que compõe as fácies para cada ambiente deposicional.
Ambiente de Praia (Figura 1-A), Ambiente de Ondas de Tempo Bom (Figura 1-B), Ambiente de Ondas de
Tempestade (Figura 1-C) e Ambiente de Fundo de Lago (Figura 1-D).

Figura 1- A) Coquina de ambiente de Praia. B) Coquina de Ambiente de ondas de tempo bom. C) Coquina de ambiente de
ondas de tempestade. D) Coquinas de ambiente de fundo de lago

A figura 2 mostra a variação da granulometria para as fácies observadas. Por essa figura é possível a
distinção dos ambientes com relação ao tamanho dos grãos.

Figura 2: Resultado obtido a partir da contagem do tamanho de conchas (Frequência x Tamanho das conchas).

Porosidade
A variação da porosidade nessas rochas estão diretamente ligados ao ambiente deposicional e a fatores
diagenéticos. De modo geral, as coquinas de ambiente de praias e próximas a ondas de tempo bom são mais
porosas, a porosidade chega a variar de 15-25%, enquanto coquinas de ambientes de tempestade e fundo de lago
apresentam baixas porosidades 5-10%. Os dados de porosidade foram obtidos a partir de análise de imagem de
lâmina através do Software Imago.
Apoio: CNPq, CEPETRO.
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Na região de Manaus e adjacências afloram rochas sedimentares do Grupo Javari, representadas pela Formação
Álter do Chão, do Cretáceo. Esta formação é constituída por arenitos com pelitos e conglomerados subordinados
(Cunha et.al 1994). Entretanto, estudos recentes identificaram outra unidade sobreposta discordantemente a esta
formação, com características litológicas semelhantes, sendo denominada informalmente de Formação Novo
Remanso, do Neógeno. Devido litologias semelhantes, a Formação Novo Remanso necessita de estudos
sedimentológicos detalhados, que permitam diferenciála da unidade cretácea. Em geral, esses estudos na
Amazônia tem sido dificultados devido a densa cobertura de vegetação e solo, bem como a escassez de
afloramentos. Na região Amazônica, o estudo dos minerais pesados tem sido usado principalmente para a
diferenciação entre unidades estratigráficas, pois a assembléia de minerais pesados não é somente um produto
mineralógico da rochafonte permitindo definir sua origem, mas também promove informações sobre o clima,
relevo e transporte dos sedimentos. Como exemplo, citase o estudo de Nascimento & Góes (2005) que usou a
assembléia de minerais pesados para diferenciar as formações Ipixuna e Barreiras, no Estado do Pará. Neste
estudo os dados qualitativos e quantitativos de 10 amostras da Formação Álter do Chão e 14 da Formação Novo
Remanso revelaram que ambas possuem assembléias constituídas basicamente por zircão, turmalina e rutilo,
sendo estes considerados minerais ultraestáveis. Porém, a Formação Novo Remanso revelou uma assembléia
composta ainda por minerais metaestáveis, como cianita, epidoto, sillimanita, apatita, topázio, hornblenda e
estaurolita. As principais diferenças observadas entre as unidades cretácea e neógena, é que na primeira em
termos qualitativos, não ocorre a presença de minerais metaestáveis, na segunda entretanto, há ocorrência de
ambas, ultra e metaestáveis. Outra diferença crucial são as caracteristícas morfológicas dos grãos de zircão, ou
seja, na unidade cretácea os grãos são mais arredondados, enquanto que na unidade neógena os grãos são mais
subarredondados. Estes dados permitiram inferir que a Formação Álter do Chão possui proveniência das rochas
mais antigas da bacia do Amazonas, incluindo as rochas que constituem o embasamento. A Formação Novo
Remanso além das rochas sedimentares mais antigas, também pode ter sido alimentada pelos complexos
metamórficos da região e das rochas do Cretáceo. Por outro lado, a análise qualitativa dos minerais encontrados,
podem refletir processos diagêneticos que possivelmente eliminaram os minerais menos estáveis na Formação
Álter do Chão, restando apenas os minerais mais resistentes. Por ser uma unidade de espesso pacote sedimentar,
a profundidade do soterramento influenciou muito na constituição da rocha, de forma que os minerais foram
alterados e/ou lixiados. Esses processos ainda não influenciaram muito na Formação Novo Remanso devido a
sua menor espessura e idade mais recente, de forma que muitos dos minerais ainda estão preservados.
Palavraschave: Formação Novo Remanso, Formação Álter do Chão, Minerais Pesados, Bacia do Amazonas.
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RESUMO
As concentrações de minerais pesados em ambientes costeiros são geradas a partir de diversos fatores, por
exemplo, a variação relativa do nível do mar, a ação de ondas e as correntes de deriva litorânea. Este trabalho
teve como o objetivo estudar a dinâmica sedimentar do litoral, na região entre os rios Itabapoana e Paraíba do
Sul, com base na granulometria de sedimentos e conteúdo de minerais pesados. Os sedimentos foram coletados
nos ambientes de ante-praia, praia e pós-praia em dez pontos distintos, distribuídos entre a foz dos dois rios,
totalizando trinta amostras. Para cada amostra foram feitas análises relativas a sua granulometria e constituição
mineralógica. A separação entre minerais leves e pesados foi feita por meio de bateamento, bromofórmio, ímã de
mão e separador eletromagnético Frantz. Os resultados da análise granulométrica sugerem um padrão de
aumento dos grãos em direção à pós-praia na maioria dos pontos coletados, exceto para os pontos localizados em
Gargaú I, Barra de Itabapoana I e II, Manguinhos e Ponta do Retiro. Os pontos de coleta localizados próximos às
foz dos rios apresentam grãos mais grossos na região de ante-praia. O ponto localizado na praia de Manguinhos,
área central entre as drenagens, caracteriza-se por areia fina na ante-praia, areia grossa na praia e areia média na
pós-praia. Em Ponta do Retiro, a granulometria é areia fina em todos os ambientes estudados. A análise dos
minerais pesados identificou os seguintes minerais: magnetita, ilmenita, turmalina, zircão, rutilo, granada,
monazita, biotita, limonita, apatita, cianita, sillimanita, espinélio e piroxênio. O padrão de aumento da
granulometria em direção à pós-praia é explicado pela maior energia das ondas, capaz de transportar os
sedimentos para este ambiente, tendo uma maior contribuição os eventos de tempestades, ondas de sweel. Os
pontos mais próximos às desembocaduras dos rios apresentam grãos mais grossos na ante-praia, devido à alta
energia das descargas dos rios. Na região de Ponta do Retiro, as areias caracterizam-se por um padrão de
sedimentação bem distinto dos outros pontos, uma vez que se registra a ocorrência de falésia ativa da Formação
Barreiras no limite da pós-praia. A granulometria deste ponto caracteriza-se por areia fina em todos os ambientes
estudados. Tal fato deve-se ao intenso retrabalhamento das ondas sobre as falésias. Na praia de Manguinhos são
observadas rochas de praia paralelas à linha de praia, a uma distância de aproximadamente duzentos metros.
Essas rochas funcionam como uma barreira aos processos litorâneos, alterando assim, o padrão sedimentológico
no local. Os minerais pesados, encontrados ao longo do litoral estudado, refletem a ação do intemperismo sobre
as rochas ígneas e metamórficas adjacentes ao sistema de drenagem regional, ou seja, Rio Paraíba do Sul e Rio
Itabapoana. Secundariamente, a Formação Barreiras, através da exposição de falésias a ondas de tempestades,
contribui também para o aporte de minerais pesados. A contribuição das rochas adjacentes, do intemperismo, da
erosão, do transporte e da deposição favoreceu o aporte de minerais pesados principalmente no ambiente de póspraia.
Palavras-chave: granulometria, minerais pesados, litoral.

INTRODUÇÃO
A sedimentação costeira é caracterizada pela ação de ondas, correntes e ventos, que transportam,
depositam e retrabalham os grãos. Segundo Komar (1998), os agentes costeiros atuam sobre os grãos
selecionando-os por tamanho, forma e densidade. Concentrações de minerais pesados são comuns em ambientes
costeiros. Esses minerais são assim denominados devido a sua densidade, que é relativamente alta (superior a
2,85 g/cm ), quando comparada às densidades do quartzo (2,65 g/cm ) e dos feldspatos (2,56 a 2,76 g/cm )
(Machado & Remus, 2011) e são comumente utilizados como ferramenta para o conhecimento dos processos de
distribuição dos sedimentos (Cascalho, 2006). Segundo Silva (2000), a gênese desses depósitos está associada a
fenômenos de erosão, ação de ondas e correntes litorâneas e é influenciada pelas constantes variações do nível
relativo do mar, características do período Quaternário. As oscilações no nível relativo do mar, combinadas com
os fatores previamente citados, são as responsáveis pela localização dos depósitos de minerais pesados. Esses
podem se encontrar na plataforma marinha, concentrados em época de regressão marinha, em paleopraias,
gerados em épocas de transgressão marinha e na região costeira, que são depósitos atuais.
O objetivo deste trabalho é estudar o padrão granulométrico da região litorânea compreendida entre os
rios Itabapoana e Paraíba do Sul e a dispersão dos sedimentos por meio de parâmetros granulométricos e análise
qualitativa de minerais pesados.
ÁREA DE ESTUDO
O litoral do Estado do Rio de Janeiro possui extensão aproximada de 800 km, e se desenvolve desde a
desembocadura do Rio Itabapoana, na divisa com o Estado do Espírito Santo, até a Ponta de Trindade, no
extremo sul, na divisa com o Estado de São Paulo.
A área de estudo, com extensão de aproximadamente 60 km, compreende a porção litorânea do município
de São Francisco do Itabapoana, que se estende desde a desembocadura do rio Itabapoana, em Barra de
Itabapoana, até a desembocadura do rio Paraíba do Sul, em Gargaú (Figura 1).
Em termos geológicos, a região estudada está inserida no Orógeno Ribeira da Província Tectônica
Mantiqueira, que constitui um sistema orogênico Neoproterozoico. O embasamento pré-cambriano é constituído
por rochas metamórficas de alto grau, predominantemente gnaisses de diversos tipos, migmatitos, anfibolitos,
granulitos, granitóides e metabasitos (Heilbron et al., 2004; Schmitt, 2001). Sobre o embasamento ocorrem
sucessões metassedimentares constituídas por quartzitos, mármores, xistos, paragnaisses, anfibolitos e rochas
cálcio-silicáticas. Ocorrem, ainda, granitóides pré-colisionais, sincolisionais e pós-colisionais, além de rochas
básicas intrusivas. Por fim, tem-se a sedimentação cenozoica, representada pela Formação Barreiras e os
depósitos quaternários da planície costeira.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo e dos pontos de coleta.

MATERIAIS E MÉTODOS
A campanha de amostragem consistiu em coleta de sedimentos nos ambientes de ante-praia, praia e póspraia de cada ponto. Foram realizados dez pontos de coleta, totalizando trinta amostras de sedimentos, com
aproximadamente dois quilos.
Em laboratório, as amostras foram lavadas para a remoção da água salgada e secas em estufa a 60º C por
aproximadamente duas horas.
Cada amostra (200g) foi peneirada em intervalos de 1 ᶲ (phi) na escala de Wentworth - Krumbein. As
frações granulométricas foram pesadas em balança de precisão 0,001 g para a confecção do gráfico de variação
granulométrica.
Para concentração dos minerais pesados, foram bateados aproximadamente 500 g de sedimentos por
amostra, que foram posteriormente tratados com ácido acético para remoção do carbonato de cálcio. A separação
densimétrica dos minerais foi realizada por meio da imersão dos sedimentos em líquido denso (bromofórmio,
ρ=2,85g/cm ). Após a secagem da amostra em capela, foi utilizado um ímã de mão composto por ferrite, que
possui amperagem de 0,15 A, para a retirada de minerais magnéticos, mais precisamente, a magnetita. Os demais
minerais foram separados de acordo com determinadas faixas de amperagens obtidas no separador
eletromagnético Frantz. Foram utilizadas as classes de amperagens 0,5 A, 0,8 A e 1,5 A. Dessa forma, a
identificação dos minerais foi obtida mais facilmente por meio da análise em lupa binocular.
RESULTADOS
Os resultados da análise granulométrica (Figura 2) mostram um padrão de aumento da granulometria em
direção à pós-praia nos pontos localizados em Gargaú II, Santa Clara, Guaxindiba, Fazenda Buena e Tatagiba.
Os pontos próximos as foz, Gargaú I, Barra de Itabapoana I e Barra de Itabapoana II, apresentam a ante-praia
com granulometria mais grossa que dos outros ambientes. O ponto localizado na praia de Manguinhos apresenta

o ambiente de praia com areia grossa, enquanto a ante-praia apresenta areia fina e a pós-praia, areia média. Em
Ponta do Retiro, a granulometria é areia fina em todos os seus ambientes.
O grau de seleção das amostras não exibe um padrão definido, (Figura 3) e varia de pobremente
selecionado a muito bem selecionado. Entretanto, a maioria das amostras é classificada como areias
moderadamente selecionadas. Em todas as amostras tem-se, estatisticamente, 56,67% de areia moderadamente
selecionada, 30% de areia moderadamente bem selecionada, 10% de areia pobremente selecionada, e 3,33% de
areia muito bem selecionada.
A análise dos minerais pesados identificou os seguintes minerais: magnetita, ilmenita, turmalina, zircão,
rutilo, granada, monazita, biotita, limonita, apatita, cianita, sillimanita, espinélio e piroxênio. Foram identificadas
nas amostras três populações de grãos: euédricos, subédricos e arredondados.

Figura 2. Variação do diâmetro médio dos grãos na escala phi nos ambientes de antepraia, praia e pós-praia de cada ponto de amostragem. AMF: areia muito fina; AF:
areia fina; AM: areia média; AG: areia grossa; AMG: areia muito grossa.

Figura 3. Variação da seleção dos grãos nos ambientes de ante-praia, praia e pós-praia
de cada ponto de amostragem. PS: pobremente selecionado; MS: moderadamente
selecionado; MBS: moderadamente bem selecionado; BS: bem selecionado; MtBS:
muito bem selecionado.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O padrão de aumento da granulometria em direção à pós-praia é explicado pela maior energia das ondas,
capaz de transportar os sedimentos para o ambiente de pós-praia, tendo uma maior contribuição em eventos de
tempestades e suas ondas de sweel. Os pontos localizados próximos às foz dos rios apresentam uma maior
granulometria na ante-praia devido à alta energia de seus rios, descarregando os sedimentos diretamente na
praia. O ponto localizado em Ponta do Retiro apresenta um padrão de sedimentação bem distinto dos outros
pontos, uma vez que se encontra uma falésia ativa da Formação Barreiras. A granulometria deste ponto é areia
fina moderadamente selecionada, em todos os ambientes praiais, devido ao intenso retrabalhamento das ondas e
da erosão direta da falésia. Em Manguinhos são observadas rochas de praia paralelas à linha de praia, a uma
distância de aproximadamente 200 metros. Essas rochas funcionam como uma barreira aos processos litorâneos,
alterando assim, o padrão sedimentológico no local.
As amostras apresentam-se, em sua maioria, moderadamente selecionadas, o que condiz com os padrões
sedimentológicos de ambientes costeiros (Martins, 2003). Isso se explica pelo retrabalhamento das ondas, que
seleciona os sedimentos de acordo com sua energia constante.
A assembleia de minerais pesados identificados, juntamente com o aspecto da maioria dos grãos
(euédricos a subédricos, bem preservados) sugere que os grãos são de primeiro ciclo sedimentar, ou seja, as
fontes principais dos sedimentos são de origem ígnea e metamórfica. Os grãos arredondados sugerem que o
sedimento já passou por dois ou mais ciclos sedimentares. Dessa forma, conclui-se que esses grãos são
provenientes de rochas sedimentares, mais precisamente da Formação Barreiras, que aflora na região. Como as
amostras estudadas apresentam a mesma assembleia mineralógica encontrada, pode-se concluir que ocorre uma
dispersão dos sedimentos carreados pelos rios no litoral. Os minerais pesados, encontrados ao longo do litoral
estudado, refletem a ação do intemperismo sobre as rochas ígneas e metamórficas adjacentes ao sistema de
drenagem regional, ou seja, Rio Paraíba do Sul e Rio Itabapoana. Secundariamente, a Formação Barreiras,
através da exposição de falésias a ondas de tempestades, contribui também para o aporte de minerais pesados. A
contribuição das rochas adjacentes, do intemperismo, da erosão, do transporte e da deposição favoreceu o aporte
de minerais pesados principalmente no ambiente de pós-praia.
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The Marília Formation is the last unit of the Late Cretaceous Bauru Basin. This unit is divided into three
members (Ponte Alta, Serra da Galga and Echaporã ). The Echaporã Member is constituted mainly by
reddish sandstone, and it is considered relatively homogeneous in lithologic and depositional aspects.
However, a detailed analysis of the palaeopedological and sedimentological characteristics allowed to define
two areas of deposition of this unit with different types and architectural organisation of paleosols and
sediments that may be attributed to a climate gradient from north to south portion of the Bauru Basin.
In south-eastern portion palaeosol profiles constitute 95% and deposits 5% of the thickness. The dominant
pedotype (Echaporã pedotype) is organised in A/Bw/Btk(or Bk)/Bw/C horizons, and each profile is
separated by erosive surfaces. Poorly-defined prismatic or blocky peds, few carbonate and isolated
carbonate nodules, low illuviation of clay, low values of Rb/Sr, Ba/Sr and Chemical Index of Alteration, and
high values of Hydrolysis (bases/alumina) indicate poor pedogenic development of this pedotype, which is
interpreted as Inceptisol. Bk horizons suggest semi-arid climate. Parent material is formed of well-sorted fine
to medium-grained sandstone, and textural properties and isolated faceted quartzite pebbles, attributed to
ventifact indicate an aeolian origin of the parent material. The deposits constitute beds at the base of the
paleosol profiles, above the erosive surface. They are formed of poorly sorted, coarse-grained sandstone with
intraclastic conglomerate, tabular beds, which are associated to unconfined water flows. Deposits and
overlying palaeosol profile constitute cyclic sequences, that represent subaqueous unconfined flows followed
by pedogenesis. Most of the material transported by unconfined flows was probably reworked by the wind,
which formed the parent material of the later pedogenesis.
In northern portion of the Echaporã Member paleosol profiles constitute 65% of the thickness and they are
interbedded with aeolian sandstone and fluvial conglomerate sandstone. The aeolian deposits consist in
sandstone formed in nabkhas or wind-ripples mantles; the fluvial conglomerate sandstone represents
ephemeral channel deposits. Two more frequent pedotypes (Itajá and Aporé pedotypes) represent welldeveloped palaeosol profiles, Aridisols and Alfisols, respectively.
The south-eastern portion of Echaporã Member is characterised by prevalently steady depositional processes,
which incorporated directly into the soil the material transported by the wind. On the contrary, the northern
part was dominated by non-steady depositional processes and periods of dominant deposition were alternated
to long period of dominant pedogenesis. Moreover, Alfisols indicate a more accentuate influence of the
precipitation on the pedogenic processes. The analogous thickness of the Echaporã Member in the two
portions suggests that tectonic did not influence this different organisation of palaeosols and deposits. We
suppose that climate factors may be controlled this different architecture. Alternating humid and dry climate
period controlled in northern portion pedogenesis or fluvial deposition and aeolian deposition, respectively.
A constant dry climate in the south-eastern portion may have determined a contemporaneous aeolian
sedimentation and produced less developed palaeosols.
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A Bacia Bauru é um grande campo de pesquisa acerca dos paleossolos, pois apresenta vários eventos
paleopedogenéticos ao longo de seu registro geológico. Neste trabalho foram descritos 3 afloramentos na região
de Jales e Vitória Brasil (SP), onde está exposto o contato entre a Formação Santo Anastácio (Grupo Caiuá) e a
Formação Araçatuba (Grupo Bauru). Dois afloramentos fazem parte da Formação Santo Anastácio e um da
Formação Araçatuba, os quais foram caracterizados macro e micromorfologicamente. O Cretáceo Inferior tem
como registro final na Bacia Bauru a Formação Santo Anastácio, caracterizada por paleossolos vermelhos (5YR
7,4; 10R 5/6; 10 R 4/8; 2.5 YR 7/6), com bioturbações preenchidas por material carbonático (rizoconcreções),
marcas de escavação animal (crotovinas), nódulos carbonáticos, mosqueamento em alguns de seus horizontes,
sendo a textura arenosa predominante nos paleossolos, muitas estruturas como as rizoconreções e os nódulos
podem ser vistas na micromorfologia, como também o plasma composto majoritariamente por argilominerais e
óxidos e hidróxidos de ferro, no entanto, há a presença de calcita em um de seus horizontes. Tem ainda como o
principal componente do esqueleto grãos de quartzo e em menor quantidade grãos de feldspato e muscovita.
Quanto ao Cretáceo Superior temos como registro inicial a Formação Araçatuba, onde são encontrados
paleossolos com características de cores claras e variações de tons acinzenados e esverdeados. (10 YR 8/2; 7.5
YR 7/4; 2.5 Y 6/6). Ocorrem ainda mosqueamento em todos os horizontes, marcas de escavação animal, sendo a
granulometria areia fina com algumas intercalações de argila. Na micromorfologia são observados ao redor de
alguns grãos a iluviação de argila que foi crucial para a classificação do horizonte Bg. A partir das características
aqui descritas podemos observar que a transição do Cretáceo Inferior e Superior houveram mudanças ambientais
marcadas por paleossolos com características distintas. Os paleossolos da Formação Araçatuba registram um
período de estabilidade no terreno e um aumento da umidade, a qual foi responsável também por um aumento da
cobertura vegetal, considerando que tal paleossolo foi gerado a partir de depósitos eólicos. Suas propriedades
quando associadas servem para indicar que o ambiente nessa época possuía características oxidantes registradas
pela coloração vermelha, com pouca, mas relevante presença de água (ambiente subaéreo), com uma drenagem
eficiente em um clima que passou de árido para um semiárido . Seu conteúdo carbonático na forma de
rizoconcreções e nódulos, nos indicam uma variação quanto a umidade, já que as rizoconcreções são formadas
sob condições secas, onde o entorno das raízes é alcalino e favorece a acumulação do carbonato, e os nódulos
são fruto da translocação de carbonato pela água da chuva através do solo. Já no Cretáceo Superior temos o
paleossolo da Formação a Araçatuba indicativo de um ambiente com maior presença de água. A principal
característica que nos leva a tal afirmação, são as cores mais claras, com variações acinzentadas e esverdeadas
característica de ambientes hidromórficos formadores de solos glei. A gleização resulta de ambientes com
saturação de água durante o ano todo ou pelo menos a maior parte dele.
Apoio: UNICAMP, FAPESP, FAPEAM
Palavras-chave: Paleossolo, Bacia Bauru, Paleoambiente.
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ABSTRACT
Kaiser effect is one of the most important and interesting manifestations of the fundamental
ability of rocks and materials to accumulate, to retain and to reproduce information on the
peak stresses and strains experienced in the past. This ability called ‘stress memory’ or
‘endpoint- memory’ has attracted attention as a possible basis for stress measurement in
rocks. Acoustic and electromagnetic emissions in rocks is associated with micro-cracks.
Rocks break in either tension, resulting in tensile fractures, or compression, resulting in shear
fractures. Fracture geometry is usually described by fracture height, length and width (or
aperture). Fracture propagation is an increase in fracture length and height. An increase in
fracture aperture due to increased fluid pressure (natural or as part of operations such as
hydraulic fracturing) is called dilation. In situ stress states are usually divided into three types
based on the relative magnitudes of the three principal stresses.If the vertical stress is the
maximum stress, the regime is normal faulting. If the vertical stress is the intermediate stress,
the regime is strike-slip faulting. If the vertical stress is the least stress, then the regime is
reverse faulting. Tectonic fractures, related to folding and faulting, tend to be variably
oriented and regionally inconsistent and may be related to a past in situ stress environment,
not the current day stress state. If we know the orientation and magnitudes of the in situ
stresses, we use the orientation of the fracture or fault plane to calculate the shear and normal
stresses acting on it. We plot a Mohr diagram to describe slip on fractures and faults . Viscoelastics rock(salt) , visco-aniso-elastic properties study is challenging task before
geoscientist. Wavelet analysis is employed for investigation of rock physics and
geomechanics of microseismic , hydraulic fracturing and fracture propagation in hydrocarbon
reservoir.Coal cleat fracture propagation study is very important for coal bed methane
explotation.
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RESUMO
A sucessão sedimentar paleoproterozóica da Serra de Tepequém, localiza-se na porção centro norte do
Estado de Roraima, e constitui um morro testemunho da base do Supergrupo Roraima, sendo constituída de
arenitos, conglomerados, pelitos, ritmitos, e também hospeda placers de baixa concentração de ouro e diamante.
O objetivo deste trabalho é a análise petrográfica de lâminas delgadas de arenitos da Serra de Tepequém (RR),
visando identificar e descrever os componentes minerais, diagenéticos e detríticos, como grãos de quartzo,
feldspato, fragmentos de rocha, cimento e matriz. A execução deste projeto se deu no Departamento de
Geociências da Universidade Federal do Amazonas, com a utilização do laboratório de microscopia. Os
materiais utilizados foram lâminas delgadas, representantes da Formação Igarapé Paiva, as quais foram
analisadas no microscópio petrográfico ótico Olympus BX 41, para identificação de seus componentes e
caracterização da sequência diagenética. Os arenitos estudados apresentam granulação de areia fina à média,
com grãos variando de angulosos a arredondados, mas com predomínio de subarredondados. Os principais
componentes detríticos encontrados nas amostras foram grãos de quartzo monocristalino, e em menor quantidade
policristalino, fragmentos de rocha metamórfica, atestada pela presença de minerais de quartzo estirados, além
de sílex, biotita (lamelares e encurvadas) e grãos opacos bem arredondados (provavelmente hematita), não sendo
encontrado feldspato. Os principais processos diagenéticos identificados nas lâminas dos arenitos estudados
foram os processos eodiagenéticos aditivos, com a precipitação de películas de óxido de ferro ao redor dos grãos,
onde esse ferro provém da alteração da biotita, e posteriormente ocorre a estabilização destes como grãos de
hematita. Ocorre também compactação mecânica devido à pressão de soterramento, ocasionando deformação e
fraturamento dos grãos, com os mesmos apresentando extinção ondulante e algumas micas encurvadas, e de
forma menos intensa, compactação química no início da mesodiagênese, ocasionando o desenvolvimento de
contato côncavo-convexo entre os grãos, pela dissolução de suas bordas, porém, ocorrendo em menor quantidade
se comparado aos contatos pontuais e longitudinais, e indicando assim que a compactação mecânica foi mais
atuante que a compactação química. O arredondamento dos grãos indica bom retrabalhamento dos sedimentos, e
quanto à composição, de acordo com o diagrama de classificação de arenitos de Folk (1974), os arenitos da Serra
de Tepequém são constituídos principalmente por litarenitos, sublitarenitos e secundariamente por
quartzoarenitos.
Palavras-chave: Serra de Tepequém, arenitos, sequência diagenética.
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RESUMO
A Formação Corumbataí na região de Rio Claro é constituída por um pacote de siltitos com espessura
máxima de 130 metros. Mineralogicamente os siltitos desta formação são constituídos por illita, quartzo,
feldspatos, carbonatos, hematita, montmorillonita, clorita, zeólita, pirita goethitizada e pequena quantidade de
minerais pesados detríticos. Com base nas variações texturais, e principalmente mineralógicas observadas ao
longo da coluna dos sedimentos da Formação Corumbataí, é possível dividir esta formação na região em cinco
níveis litoestratigráficos propostos nesse trabalho. O nível I é constituído por siltito illítico/clorítico maciço a
bandado rico em material granular terrígeno síltico arenoso e biogênico cinza e localmente vermelho arroxeado.
O nível II é composto por siltito illítico/clorítico maciço a difusamente laminado de cor cinza a vermelho
arroxeado ou marrom chocolate com enriquecimento em albita para o topo e mais rico em clorita na base, de cor
marrom chocolate a marrom avermelhado, localmente com porções cinza na base com estrutura variegada em
direção ao topo, limitado no topo por lentes de siltito albítico com ankerita/siderita e calcita, localmente com
analcima. O nível III é representado por siltito illítico de cor vermelha a arroxeada com intercalações de siltito
albitico carbonático de cor creme e de siltito albítico illítico carbonático ou não de cor vermelha e, lentes de
siltito arenoso albítico illítico carbonático de cor vermelha e siltito arenoso albítico carbonático de cor creme
com marcas de onda e micro estratificações. O nível IV é constituído por intercalações de siltito illítico de
espessura métrica a decimétrica de cor vermelho tijolo a vermelho arroxeado com siltito albítico carbonático e
siltito albítico illítico carbonático ou não de cor variando de vermelho tijolo, creme a creme esverdeado.
Localmente com gretas de contração e micro estratificações cruzadas e marcas de onda. No topo ocorrem leitos
descontínuos de calcário impuro. O nível V é representado por intercalações de siltito illítico carbonático ou não
de espessura decimétrica a métrica com siltito carbonático albítico de espessura centimétrica a métrica, com
gretas de contração e micro estratificações cruzadas. Na base deste pacote ocorre nível rico em diques clásticos.
No topo ocorrem níveis de coquina. As relações mineralógicas, texturais e morfológicas dos sedimentos da
Formação Corumbataí sugerem que estes foram transportados em ambiente desértico, com área fonte de
topografia suave, sem forte influência fluvial, gerando sedimentos que foram acumulados em um extenso mar
epicontinental raso, com indícios de exposições aéreas já nos estratos basais, e com possível ligação com o
oceano. Também evidenciam que a espessura da lâmina d’água diminuiu progressivamente para o topo da
sequência, ocorrendo oscilações em função de grandes marés e/ou tempestades.
Palavras-chave: mineralogia, Formação Corumbataí, Bacia do Paraná

INTRODUÇÃO

A Formação Corumbataí ocorre na borda leste da Bacia do Paraná, e junto com a Formação Irati,
constituem o Grupo Passa Dois no domínio paulista da Bacia. Esta unidade aflora, no estado de São Paulo, ao
norte do Rio Tietê, atingindo a espessura máxima de 130 metros nas imediações da cidade de Rio Claro,
adelgaçando-se para norte, não ultrapassando 60 m nas proximidades dos municípios de Leme e Pirassununga e
não chegando a adentrar o estado de Minas Gerais (Landim, 1970; Soares & Landim, 1973). A espessura da
Formação Corumbataí aflorante também diminui para sul, não chegando a 70 metros, logo a sul da cidade de
Piracicaba. Ocorre disposta sobre a Formação Irati em contato nítido e gradativo (Hachiro, 1996), e é sobreposta
pela Formação Piramboia, aparentemente, em conformidade, porém existem controvérsias sobre a natureza do
contato, que localmente aparenta ser gradacional (Hachiro, 1996), enquanto em outros é erosivo, pelo menos
regionalmente (Landim, 1970; Soares & Landim, 1973). Nos platôs localizados nas proximidades da cidade de
Rio Claro, a Formação Corumbataí é diretamente coberta pela Formação Rio Claro, de idade quaternária a
terciária, e coberturas correlatas, exibindo contatos nitidamente erosivos (Melo, 1995; Zaine, 2000).
A porção basal da Formação Corumbataí no Estado de São Paulo foi tentativamente correlacionada à
Formação Serra Alta, enquanto que as porções intermediárias e de topo, que exibem acamamento e/ou
laminações e coloração dominantemente avermelhadas a arroxeadas, foram correlacionadas à Formação
Teresina. O topo desta formação é correlacionado à base da Formação Rio do Rasto, unidades que ocorrem nos
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Rohn, 1994). O ambiente de deposição da Formação
Teresina, incluindo a correlata Formação Corumbataí, é interpretado como marinho raso, com diminuição da
coluna de água para o topo, onde a influência de marés é mais marcante (Schneider et al., 1974; Petri &
Coimbra, 1982, entre outros). Gama Jr. (1979) propôs ambiente deltaico para a deposição dessas unidades. O
ambiente marinho de forma correlata à unidade sotoposta não é aceito por todos os pesquisadores, a exemplo de
Lavina (1991) e Rohn (1994) que também descartam a hipótese de ligação direta com o oceano, aspecto
corroborado pelo endemismo de moluscos bivalves (Simões et al., 1998; Mello, 1999). Este trabalho apresenta
um empilhamento petrográfico/litológico para a Formação Corumbataí na região de Rio Claro (SP).
EMPILHAMENTO LITOLÓGICO DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ NA REGIÃO DE RIO CLARO
A Formação Corumbataí na região de Rio Claro é constituída por um pacote de siltitos com espessura
máxima de 130 m que pode ser dividido em cinco níveis (Figura 1) com base nas variações texturais e
mineralógicas (Zanardo et al., 2015). Estes cinco níveis são denominados informalmente de nível I, nível II,
nível III, nível IV e nível V, e são descritos a seguir.
O nível I é representado por um pacote de espessura entre 5 e 7 metros com descontinuidades pouco
destacadas ou bandamento pouco nítido e cor variando de cinza esverdeada, marrom avermelhado a marrom
arroxeado. Na base deste pacote, em geral, predomina siltito illítico e/ou clorítico maciço a bandado, rico em
grânulos terrígenos síltico-arenosos ou biogênicos. Sobre este pacote, ocorre siltito illítico e/ou clorítico maciço
a difusamente laminado, de cor cinza a vermelho arroxeado ou marrom chocolate. Localmente esse pacote pode
ser separado em dois (como na mina Cruzeiro, no município de Limeira-SP) com espessuras equivalentes, na
base mais rico em fração de granulometria silte e areia e no topo dominantemente argiloso. Na base observa-se
um bandamento pouco nítido constituído por camadas de espessuras decimétricas areno-argilosas, onde ocorrem
fragmentos fósseis angulosos a subarredondados, com dimensões submilimétricas a milimétricas.
O nível II tem espessura de 8 a 15 metros, e é constituído por siltito illitico maciço a laminado, mais rico
em clorita na base e com enriquecimento em albita para o topo, constituindo um siltito illitico albítico. Possui
estrutura maciça dominante, porém com ocorrências de níveis siltosos milimétricos a centimétricos de cor mais
clara. Pode apresentar cor cinza esverdeado com passagem para cores marrom chocolate a marrom avermelhado,
ou cor marrom arroxeado a marrom avermelhado. A base desse pacote é constituída predominantemente por
illita, exibindo para o topo um enriquecimento em material granular, disposto na forma de leitos de espessura
milimétrica a centimétrica ou vênulas tortuosas e descontínuas, gerando estrutura variegada. No topo desta
unidade ocorrem leitos descontínuos de siltito albítico carbonático (com ankerita e/ou siderita e calcita),
localmente com analcima.
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Figura 1 – Representação esquemática do empilhamento estratigráfico da Formação Corumbataí na região de
Rio Claro (modificado de Zanardo et al., 2015)
O nível III ocorre cobrindo o material variegado, logo acima dos leitos descontínuos de siltito albítico
carbonático, com aproximadamente 20 metros de espessura, constituído por siltito com estratos maciços a
laminados, dominantemente illítico, de cor marrom avermelhado a marrom arroxeado, com intercalações de

material de textura siltosa, irregularmente espaçadas. Estas intercalações são constituídas por siltito albítico,
localmente carbonático, com cor creme, cinza claro esverdeado ou marrom rosado, na forma de corpos tabulares
a lenticulares. Possuem espessuras milimétricas a centimétricas, atingindo esporadicamente espessuras
decimétricas, e localmente apresentam micro laminações cruzadas. Este pacote é capeado por banco de siltito
arenoso illítico albítico carbonático de cor vermelha, passando em direção ao topo para siltito arenoso albítico de
cor creme com marcas de onda e micro estratificações cruzadas. Ocorrem também neste pacote intercalações
milimétricas subordinadas e descontínuas de material argiloso com micro laminações cruzadas e marcas de
ondas. O pacote possui espessura métrica, podendo atingir 2 a 8 metros, podendo ser subdividido em dois bancos
de espessura equivalente: o inferior de cor avermelhada, mais rico em matriz argilosa com hematita, e o superior
de cor creme claro.
Nos níveis descritos acima, exceto na porção basal que marca o contato transicional, é comum o
aparecimento de veios e vênulas “dobrados” (tipo ptigmáticos), irregulares com ou sem ramificações, às vezes
com estrutura de brecha, contendo fragmentos angulosos das encaixantes. Esses veios são simples ou zonados,
constituídos por carbonato, quartzo e filossilicatos verdes, gerando cores creme a creme esverdeado, e mais
raramente avermelhado. No contato desses veios com as encaixantes normalmente ocorre modificação na cor das
encaixantes correspondentes a halos de alteração hidrotermal. Alguns desses veios possuem cores avermelhadas
no centro, que evidenciam serem tardias.
O nível IV é representado por uma sucessão de intercalações de bancos de siltito illítico de cor vermelho
tijolo a vermelho arroxeado mais ricos em filossilicatos, com espessura métrica a decimétrica. Estes possuem
leitos menos espessos de siltito albítico carbonático e siltito albítico illítico com carbonato ou não, com cores
creme a marrom avermelhado claro, sendo que alguns desses podem adquirir cor verde claro ou creme
esverdeado. Neste pacote localmente observam-se gretas de contração, micro estratificações cruzadas e marcas
de onda. Cerca de 25 metros acima da base do nível IV, ocorrem leitos descontínuos de calcário impuro, que
definem o contato entre os níveis IV e V.
O nível V é constituído por siltito illítico carbonático ou não, com intercalações de siltito carbonático
albítico e de níveis síltico-arenosos com espessura decimétrica a métrica. Na base deste nível ocorrem níveis
ricos em diques e sills clásticos, por exemplo, no corte da Rodovia Bandeirantes nas imediações da cidade de
Limeira, e das Minas Tute (distrito de Ajapi-SP) e Rocha (Araras-SP). Localmente observam-se gretas de
contração e micro estratificações cruzadas neste pacote. Observa-se um nítido aumento da espessura e
quantidade dos níveis síltico-arenosos para o topo da sequência, que é acompanhado pelo aumento do teor de
carbonatos, sob a forma de cimento ou vênulas e veios. Essa estruturação é facilmente observada em decorrência
dos níveis síltico-arenosos apresentarem maior resistência ao intemperismo.
Por toda a coluna estratigráfica ocorrem bone beds sob a forma de leitos descontínuos ou lentes de
espessuras milimétricas a decimétricas. São compostos por fragmentos submilimétricos a centimétricos (até
cerca de 5 cm na dimensão maior), angulosos a bem arredondados de ossos, escamas e dentes de “peixes”,
conchas, coprólitos litificados, etc. Também podem ser encontrados “nódulos” de fosfato e coprólitos de
coloração preta, com 2 a 3 cm de diâmetro, isolados, dispostos aleatoriamente por toda coluna estratigráfica. De
forma similar também aparecem nódulos ferruginosos. Níveis de conchas e coquinas silicificadas, foram
descritos até o momento, apenas na sequência de topo da Formação Corumbataí (porções superiores do nível V),
não sendo encontrados na porção basal desta unidade.
Além da marcante estratificação paralela e laminação presente nesta unidade, podem ser observadas
marcas de ondas ou estratificações cruzadas de pequeno porte truncadas por ondas (hummocky) nos leitos mais
arenosos, estrutura flaser e para o topo da sequência gretas de contração (mud cracks).
Por toda a coluna estratigráfica da Formação Corumbataí podem ser observados veios de quartzo com ou
sem carbonatos, e quando associados a zonas brechadas, podem ou não estar relacionados a planos de falhas e
juntas. Estes também ocorrem distribuídos mais ou menos homogeneamente ou formando faixas difusas de
concentração nos estratos mais competentes, sob a forma de tension gashes. Em alguns afloramentos pode-se
constatar que as vênulas e veios de quartzo menos expressivos ficam restritos aos estratos mais competentes,
porém ricos em filossilicatos e menos arenosos. Esses veios podem ocorrer isolados ou formando redes
anastomosadas, chegando a atingir mais de 20 cm de espessura, às vezes provocando perturbação no

acamamento sedimentar. A maioria desses veios apresenta alto ângulo de mergulho e são bem mais frequentes
na porção basal da sequência, atingindo as maiores espessuras nos estratos mais impermeáveis e chegam a
desaparecer nos estratos síltico arenosos ou de maior porosidade.
Corpos intrusivos de diabásio (magmatismo Serra Geral) também são observados na Formação
Corumbataí. Entretanto, devido à litologia predominante desta formação, a geometria mais comum associada são
os diques, e a presença de sills de espessura superior a 100 m ocorrem distribuídos por toda a coluna
litoestratigráfica.
Na região, o contato entre as formações Corumbataí e Pirambóia aparenta ser transicional, marcado pelo
aparecimento de leitos arenosos intercalados com material argilo-siltoso. Porém os níveis de topo que incluem o
nível de coquina silicificada, nem sempre estão presentes, indicando não deposição ou erosão. Outras evidências
de discordância erosiva entre as duas formações também é a presença de fragmentos angulosos de rochas da
Formação Corumbataí dentro da Formação Pirambóia, alguns metros acima do contato, bem como a variação de
espessura que, na região chega a apresentar mais de 100 metros (Landim, 1970) e em outros, como nas
proximidades de Saltinho (a sul de Rio Claro-SP) não chega a 70 metros.
Apoio: FAPESP (projetos no 03/01123-7 e 2005/03683-5) e CNPQ (projetos no 301216/2008-8, nº 304535/2011-7 e no
576441/2008/2)
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Este Atlas, organizado pelos autores deste resumo e que conta com a participação de autores de diversas
instituições, é o primeiro do gênero na literatura geocientífica de língua portuguesa, sendo, por outro lado,
pioneiro dentro de sua temática. Constitui um acervo organizado e didático dirigido às comunidades acadêmica e
da indústria do petróleo envolvidas com estudos geológicos, onde se incluem pesquisadores, especialistas,
professores e estudantes. Serve, portanto, às áreas da pesquisa e da educação. Com quase 600 páginas e centenas
de estampas, a obra oferece um panorama das rochas calcárias do Cretáceo do Brasil, apresentando, em sua
essência, uma síntese das características petrográficas das principais unidades carbonáticas aflorantes no país e
de alguns importantes depósitos situadas em subsuperfície. Exibe rochas que, majoritariamente, tiveram sua
gênese relacionada à abertura do Atlântico Sul, cobrindo o intervalo estratigráfico Berriasiano – Maastrichtiano.
O espectro das microfácies carbonáticas apresentadas, que tem na base o conjunto dos principais grãos
formadores dos calcários cretácicos brasileiros, reflete uma variedade de condições deposicionais, incluindo
depósitos acumulados em ambientes continentais, de mar raso e de mar aberto profundo. O Atlas configura-se
como um novo elemento de ensino e difusão da Petrologia Sedimentar Carbonática no Brasil, área científica
altamente estratégica para o setor de energia, uma vez que os calcários cretácicos são portadores de expressivas
reservas de hidrocarbonetos, tanto no intervalo Pós-Sal, quanto no Pré-Sal. Servirá como referência não só para
investigações de novas seções carbonáticas em bacias sedimentares brasileiras, mas também para estudos nas
bacias da margem ocidental africana que contém seções homólogas. Facilitará estudos de caráter local e
regional, entre os quais o desenvolvimento de modelos geológicos que interessam às áreas de exploração e de
reservatório, além de permitir comparações de longa distância no contexto de pesquisas paleoecológicas,
paleobiogeográficas e paleoceanográficas. A obra está organizada em três seções, que essencialmente
apresentam, em sequência: a. calcários lacustres e lagunares situados no intervalo Berriasiano - Eoalbiano das
bacias do Recôncavo, Sergipe-Alagoas, Potiguar, Araripe e Parnaíba; b. calcários marinhos de água rasa do
intervalo Albiano - Campaniano das bacias de Sergipe-Alagoas e Potiguar; e c.calcários marinhos de mar aberto
profundo do intervalo Eoalbiano a Maastrichtiano de várias bacias da margem atlântica brasileira, de Santos a
Barreirinhas. Dois capítulos à parte focalizam, respectivamente, a clássica ocorrência de calcretes
maastrichtianos no interior do Sudeste brasileiro e o importante conjunto de algas calcárias marinhas bentônicas
do Cretáceo do Brasil. Independentemente dos ambientes deposicionais, os depósitos aflorantes concentram-se
sobretudo no Nordeste brasileiro. A obra foi toda desenvolvida no UNESPetro, Centro de Geociências aplicadas
ao Petróleo, Rio Claro, no âmbito da Rede Temática de Sedimentologia e Estratigrafia da Petrobras, com
recursos da Participação Especial, contando com o apoio da ANP.
Apoio: Petrobras, Rede de Sedimentologia e Estratigrafia/ANP.
Palavras-chave: microfácies carbonáticas, petrografia.
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O estudo das rochas carbonáticas vem crescendo em importância no Brasil com a descoberta de novos
reservatórios petrolíferos no intervalo Pré-sal, constituído sobretudo de reservatórios carbonáticos, entre os
quais, coquinas. Estas rochas são extremamente heterogêneas e de difícil modelagem de suas características
petrofísicas, que apresentam grande variação espacial da porosidade e permeabilidade. É necessário o estudo
espacial detalhado destas rochas para um melhor entendimento de aspectos petrofísicos e dos fatores geológicos
que os controlam. O objetivo deste trabalho é o de analisar a variação da porosidade e permeabilidade de
coquinas ao longo de uma camada específica, selecionada em trabalho de campo realizado na Pedreira Atol
(Município de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas), onde afloram as coquinas intercaladas com lamitos
da Formação Morro do Chaves, Bacia de Sergipe-Alagoas. A camada selecionada é composta essencialmente de
coquinas que apresentavam em inspeção visual grande variação horizontal da porosidade aparente. Deste
conjunto foram coletados 33 plugues de 1,5” em um perfil horizontal orientado aproximadamente Norte-Sul, nos
quais foram realizadas análises em laboratório para quantificação da porosidade e permeabilidade. A partir dos
plugues foram confeccionadas lâminas delgadas, nas quais foi realizada análise petrográfica para melhor
caracterização do seu sistema poroso. As coquinas são formadas por conchas de moluscos bivalves com traços
de grãos siliciclásticos do tamanho areia e de intraclastos de argila. Foram identificados dois grupos petrofísicos
distintos e porosidades do tipo interpartícula, intrapartícula, vugulares, intercristalina e em fraturas. O tamanho
da concha, seu grau de fragmentação e a intensidade da dissolução interferem diretamente na variação da
porosidade. A porosidade varia de 9,8 a 19% enquanto a permeabilidade varia de 5 a 1342 mD. Análises
geoestatísticas apontam para uma pequena correlação espacial das propriedades petrofísicas (menos de 1 metro).
A rápida variação da porosidade se deve em grande parte a diagênese pois a porosidade aparenta ser
majoritariamente secundária. As amostras com conchas mais fragmentadas e pior selecionadas apresentam
maiores porosidades e permeabilidades pois a dissolução parece ter sido mais intensa, enquanto que nas amostras
com conchas maiores e menos fragmentadas o inverso ocorre, predominando a obliteração da porosidade. Esta é
a primeira vez que a variação lateral das propriedades petrofísicas é documentada na Formação Morro do Chaves
e os resultados apontam para grandes desafios na modelagem geológica.
Palavras-chave: Coquinas, porosidade, Formação Morro do Chaves.

INTRODUÇÃO
Contexto geológico
A bacia de Sergipe-Alagoas está localizada no Nordeste do Brasil e abrange uma área de cerca de 36.000
Km2. A Formação Morro do Chaves consiste em pacotes de conglomerados, rochas carbonáticas (coquinas) e
arenitos com bivalves e folhelhos, de idade Jiquiá (Azambuja et al. 1998). O modelo paleoambiental para esta
unidade proposto por Teixeira (2012) e corroborado por Tavares (2014) aponta para um modelo tectônico de
lagos com uma margem de borda de falha e outra margem flexural. Na margem de falha predomina uma
sedimentação terrígena em leques deltaicos, enquanto na margem flexural predomina sedimentação carbonática
em plataformas e praias bioclástias.
De acordo com Teixeira (2012) as coquinas da Formação Morro do Chaves são compostas por conchas,
essencialmente bivalves, alóctones e parautóctones, formadas em diferentes regiões do paleolago e transportadas
sobretudo por ondas de tempestade. As conchas possuem diferentes tamanhos e graus de fragmentação e em
raras fácies é possível observar bivalves em posição de vida ou articulados (TEIXEIRA, 2012).
Objetivo
As coquinas são aflorantes na bacia de Sergipe-Alagoas e depósitos semelhantes podem ser encontradas
em reservatórios petrolíferos em subsuperfície nas bacias de Campos, Espiríto Santo, Santos e na bacia do
Congo, na África, onde apresentam a mesma idade do final do Barremiano ao início do Aptiano. Como estas
rochas são aflorantes na bacia de Sergipe-Alagoas, a coleta de amostras torna-se mais fácil e barata e, assim, o
estudo da variação espacial da porosidade e permeabilidade é viabilizado e pode ser utilizado como um análogo
simplificado e em menor escala de um reservatório petrolífero composto por rochas heterogêneas e de complexo
sistema poroso como as coquinas.
O presente trabalho busca realizar uma caracterização das propriedades petrofísicas (porosidade e
permeabilidade) das coquinas da Formação Morro do Chaves em um intervalo delimitado, observando-se a
mudança expressiva na porosidade e na permeabilidade ao longo de um intervalo relativamente pequeno se
comparado a escala de reservatório.
Materiais e métodos
Para o estudo petrofísico e petrográfico foi selecionada uma camada localizada na antiga pedreira Atol,
que atualmente pertence ao grupo Cimpor, que será referenciada neste trabalho como camada 2b. Este intervalo
possui 1 metro na vertical e 10 metros na horizontal. A mesma foi escolhida por ser composta essencialmente
por coquinas e demonstrar, em uma análise visual preliminar, grande variação horizontal na porosidade e alguma
variação vertical. Foram coletados 35 plugues ao longo da camada, distribuídos horizontalmente e com um
espaçamento de aproximadamente 0,30 cm entre eles.
A análise de porosidade e permeabilidade foi realizada em cada plugue em laboratório. A porosidade foi
medida pela técnica de expansão a gás e a permeabilidade pela técnica de decaimento de pressão instável. Além
disso, foi confeccionada uma lâmina delgada a partir de cada plugue, nas quais foi realizada uma análise
petrográfica com enfoque no espaço poroso.
RESULTADOS
Porosidade e permeabilidade nos plugues
Obtiveram-se medidas de porosidade efetiva e de permeabilidade para cada plugue. A porosidade varia
de 10% a 19%. Os dados de permeabilidade mostram uma grande variação nesta propriedade ao longo da
camada e uma correlação positiva com a porosidade. Através destes dados petrofísicos, é possível observar que a
variação da porosidade e da permeabilidade ao longo da camada 2b é grande. A figura 1 ilustra esta variação e
faz o agrupamento dos pontos com valores de porosidade semelhantes ao longo do intervalo.

A partir dos dados obtidos, observou-se que existem pelo menos dois grupos com características
petrofísicas distintas. Um grupo em que as amostras apresentam baixa permeabilidade (abaixo de 10 mD) e
porosidade abaixo de 12% e outro grupo com alta permeabilidade (entre 40 e 1392 mD) e porosidade entre 13%
e 19%. Os grupos petrofísicos encontrados neste trabalho também podem ser entendidos como tipos petrofísicos
(petrotypes), que podem ser utilizados como base para uma divisão de reservatórios complexos em grupos com
diferentes classes de porosidade e permeabilidade
O coeficiente de variância (CV) para a porosidade é de 0,14, enquanto que o CV para a permeabilidade é
de 0,969, indicando que a distribuição da segunda propriedade é mais heterogênea que a da primeira. A
correlação espacial de ambas as propriedades na camada 2b é de aproximadamente 60 cm, o que ratifica o fato
de que há uma grande variação espacial das propriedades petrofísicas nas coquinas da Formação Morro do
Chaves.

Figura 1- Quadro mostrando grupos com diferentes classes de porosidades ao longo da camada 2b.
Análise microscópica das coquinas da camada 2b
As lâminas delgadas confeccionadas a partir dos plugues foram descritas e foram identificadas as
características microscópicas principais de cada grupo petrofísico definido anteriormente (grupo com baixa
permeabilidade e grupo com alta permeabilidade), com enfoque na análise do espaço poroso. Foi interpretado
que o grupo com baixa permeabilidade corresponde à fácies sedimentar Cm descrita por Tavares (2014),
coquinas inteiras/fragmentadas com micrita. Já o grupo com alta permeabilidade corresponde à fácies sedimentar
Cf, coquinas fragmentadas com pouca micrita.
Grupo com baixa permeabilidade
Neste grupo, os bioclastos, predominantemente bivalve, aparecem pouco fragmentados com o tamanho
variando de seixo fino a seixo muito grosso, sendo o tamanho predominante seixo médio. É possível observar
algumas conchas inteiras não articuladas e poucos bioclastos muito fragmentados com o tamanho areia muito
grossa. A seleção deste grupo é moderada e o empacotamento denso. A matriz é composta por micrita em sua
grande maioria, alguns grãos bioclásticos muito fragmentados e grãos siliciclásticos traço, geralmente quartzo e
litoclastos de tamanho areia muito grossa. A porcentagem da micrita situada entre os bioclastos é em torno de
35%.
Com relação às feições diagenéticas, as bordas das conchas estão muitas vezes dissolvidas, há envelope
micritico ao redor dos grãos bioclásticos e as conchas de bivalves estão muito neomorfizadas. A micrita aparece
recristalizada para esparita com frequência, preenchendo o espaço entre os grãos bioclásticos.
A porosidade deste grupo aparenta ser seletiva nas conchas, pois estão muitas vezes parcialmente
dissolvidas criando porosidade intrapartícula (35%). A união de conchas parcialmente dissolvidas forma
porosidade do tipo vug (30%), gerando megaporos de tamanho entre 4 e 5 mm. Uma pequena porcentagem da
porosidade é atribuída à porosidade do tipo interpartícula (15%) e do tipo intercristalina (20%). A baixa
permeabilidade deste grupo se deve a pouca quantidade de porosidade do tipo interpartícula ou intercristalina
observada, que facilitaria a conexão entre os poros aumentando assim a permeabilidade.

Grupo com alta permeabilidade
Os bioclastos de bivalves aparecem fragmentados em sua maioria, mas também há bioclastos não
fragmentados, o tamanho varia de areia muito grossa a seixo médio, com predominância do tamanho seixo fino.
A seleção é ruim e o empacotamento é denso. Uma característica deste grupo é a presença de conchas de
tamanhos variados na mesma lâmina. Entre os grãos há principalmente micrita e raros grãos siliciclásticos,
sobretudo quartzo e litoclasto, além de bioclastos muito fragmentados tamanho areia grossa. A porcentagem de
micrita neste grupo é em torno de 20%.
As conchas estão neomorfizadas e, neste grupo, é possível reconhecer as linhas de crescimento das
conchas na maioria das amostras. As conchas aparecem fraturadas; porém, neste grupo as fraturas estão
alargadas e podem evoluir para uma porosidade do tipo intrapartícula e vugular. Ao redor das conchas aparecem
envelopes de micrita e cimento isópaco calcítico em franja bem desenvolvido. Feições de compactação química
foram encontradas, como contato suturado entre as conchas e superfícies de dissolução química. Foram
observadas também conchas fraturadas evidenciadas por compactação mecânica. A micrita aparece preenchendo
o espaço entre os grãos bioclásticos e recristalizada para microespar e aparenta haver uma dissolução seletiva da
micrita, pois em muitos casos é possível reconhecer “fantasmas” da micrita que foi dissolvida.
O tipo de poro predominante neste grupo é interpartícula (40%). Há ainda poro intrapartícula (20%),
poro tipo vug (20%), intercristalina (10%), em fratura (5%) e pouca quantidade de poro móldico nas conchas
menores (5%). Como a maior parte do poro é interpartícula e vugular, estas podem contribuir significativamente
para o aumento da permeabilidade nas amostras deste grupo.
A figura 2 resume as principais diferenças encontradas entre as amostras dos dois grupos petrofísicos
analisados.

Figura 2- Fotomicrografias ilustrando algumas diferenças encontradas entre as amostras pertencentes ao grupo
com baixa permeabilidade e com alta permeabilidade. A: Conchas com tamanho predominante seixo grosso e
seleção moderada enquanto que em B as conchas possuem tamanhos variados, portanto seleção ruim. C: Espaço
entre os bioclastos com zoom de 2,5x é ocupado por micrita enquanto que em D o espaço entre os bioclastos está
pouco preenchido. E: Espaço entre os bioclastos com zoom de 5x preenchido por micrita e cimento calcítico,
sendo difícil a diferenciação enquanto que em F a micrita aparece em pouquíssima quantidade.

CONCLUSÃO

As amostras coletadas ao longo da camada 2b pertencem às fácies sedimentares Cm (Coquina
inteira/fragmentada com micrita) e Cf (Coquina fragmentada com pouca micrita) definidas por Tavares (2014).
Apesar de possuírem características sedimentológicas similares, as coquinas da camada 2b englobam dois grupos
petrofísicos distintos, diferenciados por seus valores baixos ou altos de permeabilidade. Esta propriedade varia
significativamente ao longo da camada 2b e possui uma correlação positiva com a porosidade, ou seja, quando a
porosidade aumenta a permeabilidade também aumenta.
Este trabalho destaca a heterogeneidade das coquinas como rocha-reservatório no que diz respeito as
suas propriedades petrofísicas básicas como porosidade e permeabilidade. Ao longo de uma extensão de apenas
10 metros estas propriedades variam muito e são correlacionáveis por apenas 60 cm. Esta correlação de 60 cm
(range do variograma) é pequena se comparada com as distâncias utilizadas para correlação na modelagem de
reservatórios de carbonatos atualmente. De acordo com Meddaugh (2010), o range utilizado atualmente na
indústria varia de 300 a 6460 metros. Um estudo integrado da petrofísica com a sedimentologia através das
lâminas delgadas torna-se essencial para identificar através da classificação do espaço poroso a evolução do poro
e o motivo de se ter maior permeabilidade em algumas amostras, auxiliando na compreensão do reservatório.
Apoio: Este trabalho foi desenvolvido durante o projeto SACL (Sergipe-Alagoas Carbonate Laboratory) na UFRJ,
registrado como “Análise geológica sedimentar de sucessões carbonáticas cretácias em uma bacia sedimentar brasileira”
(Fundação Coppetec proj. IGEO 15.981; UFRJ/BG Brasil/ANP) patrocinado pela BG Brasil no ANP R&D como
“Compromisso de Investimentos com Pesquisa e Desenvolvimento”. O apoio do grupo Cimpor foi fundamental, bem como
o suporte dado por Christianne Acioli e Aline Goes. Agradecemos também a Schlumberger Geoengineering and Research
Centre no Rio de Janeiro (Esperanza Noriega & Eudes Muniz) pelo suporte com a plugagem e pelas análises petrofísicas.
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O estudo de reservatórios de óleo e gás de ambientes continentais tem enfatizado, nas últimas décadas, os
arenitos associados a modelos eólicos, aluviais, fluviais e deltaicos. Alguns estudos buscaram analisar a
presença de reservatórios em modelos efêmeros, como depósitos de inunditos, fluviais efêmeros e de
desaceleração de fluxos hiperpicnais em corpos de água rasa. Embora esses depósitos eventualmente possam
constituir-se como reservatórios de óleo e gás, a literatura não tem dedicado estudos para entender sua
arquitetura e heterogeneidade, resultando em dificuldades de reconhecimento e de explotação. Como
compreender a heterogeneidade de tais depósitos sedimentares? Que depósitos efêmeros podem apresentar
características de análogos de reservatórios de óleo e gás? O presente estudo visa analisar as sequências
sedimentares observadas nos fragmentos isolados da Bacia do Paraná, especialmente na região do Gráben
Arroio Moirão (RS). O objetivo principal é a identificação de corpos arenosos que seriam potenciais modelos
análogos de reservatórios de sistemas efêmeros. A metodologia consiste na aplicação de teorias de análise de
heterogeneidade de fácies, estratigrafia de sequências e suas respectivas técnicas como: levantamento de
perfis colunares, definições de sucessões e associações de fácies de modelos efêmeros. Além do uso de
técnicas de petrografia, difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura (MEV), visando à
determinação e quantificação da porosidade. A partir do mapeamento das porções aflorantes do gráben foi
possível delimitar a área de maior ocorrência de arenitos. Os dados de campo mostraram que nesses
depósitos há o predomínio de geometria tabular e que os arenitos caracterizam-se por terem matriz argilosa.
Esses dados e interpretações possibilitam a elaboração de um modelo de variação lateral e vertical de fácies
de depósitos efêmeros como análogos de reservatórios. Além disso, também se propõe o arcabouço
estratigráfico por meio da correlação de superfícies e unidades-chave onde ocorrem esses análogos de
reservatórios para fins de prospecção em outras áreas da bacia.
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INTEGRATION OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPECATHODOLUMINESCENSE (SEM-CL), HOT-CATHODE
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Quartz is the predominant framework mineral in sandstone reservoirs in petroleum basins.
Several techniques have been used to analyse and interpret the provenance of detrital quartz over
the years. The integration approach of Scanning Electron Microscope-Cathodoluminescense
(SEM-CL), Hot-Cathode Cathodoluminescense (HCL), and petrographic microscope using grain
by grain comparison was used to interpret provenance of sandstones in the Bandol-1 well in the
Scotian Basin. Information provided by SEM-CL features, HCL colours and colour shift, and
optical properties such as extinction and polycrystallinity were combined to distinguish different
quartz types. The integration of the three techniques reduces uncertainties inherent to each
technique when they are used alone. The three techniques were compared and all the
characteristic features for each quartz type under the three different microscopes were carefully
detailed and summarized. This study suggests that the integration of SEM-CL, HCL, and
petrographic microscope analysis on the same individual quartz grains demonstrated to be
effective in distinguishing quartz types. Our analyses showed that the integration of SEM-CL
and petrographic microscope appears to be enough to differentiate between major quartz types
such as plutonic and metamorphic quartz, while HCL analyses are important to support and
confirm the classification of distinct quartz types that was done by using SEM-CL and
petrographic microscope. In addition, HCL analyses are very useful for our attempt of assigning
detrital quartz to a specific metamorphic grade. Comparing the integration of only HCL and
petrographic microscope with the integration of only SEM-CL and petrographic microscope, our
findings in terms of identification of quartz provenance groups were similar (83%). Even that we
believe in a greater accuracy of the latter, the integration of only HCL and petrographic
microscope showed similar results. Therefore, it also can be used as useful quartz provenance
method, even that the HCL analyses showed some limitations. The integration of the three
techniques is considered extremely useful to interpret quartz provenance of sandstones in other
petroleum basins, for example, the basins in the southwest of Brazil.
Keywords: quartz, provenance, cathodoluminescense
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RESUMO
As rochas que constituem a Formação Riachuelo foram depositadas na Bacia de Sergipe-Alagoas
durante o estágio drifte de evolução do oceano Atlântico Sul, no Albiano. Esta formação constitui uma
plataforma mista carbonática-siliciclástica e é subdividida em três membros. O Membro Maruim, analisado neste
trabalho, representa os bancos carbonáticos oolíticos e oncolíticos desenvolvidos sobre altos estruturais, em
áreas de menor aporte sedimentar. Este membro é análogo às formações Quissamã (Bacia de Campos) e Guarujá
(Bacia de Santos), onde estão localizados importantes campos petrolíferos como os de Jubarte e Tubarão. O
estudo foi realizado na pedreira Carapeba, uma mina de calcário desativada localizada a 25 quilômetros da
cidade de Aracaju e teve como objetivo a caracterização microfaciológica dos carbonatos expostos na pedreira,
através da descrição petrográfica de 38 lâminas delgadas. Foram individualizadas seis microfácies: (1) MF1
Dolomito com terrígenos, (2) MF2 Wackestone peloidal, (3) MF3 Grainstone/Packstone peloidal, (4) MF4
Packstone/Grainstone peloidal oolítico, (5) MF5 Grainstone/Packstone peloidal bioclástico intraclástico e (6)
MF6 Grainstone oolítico bioclástico intraclástico. As microfácies estão presentes ao longo de cinco pequenos
ciclos de raseamento ascendente (shallowing upward) com folhelhos, dolomitos, wackestones, packstones e
grainstones dispostos, de maneira geral, da base em direção ao topo, representando a deposição em três
domínios distintos: laguna com circulação restrita, laguna com circulação semi-restrita a aberta e banco
carbonático oolítico. Quanto à diagênese, foram reconhecidos processos de micritização, cimentação,
neomorfismo, dolomitização, dissolução, compactação física e compactação química. A partir das relações entre
os diferentes eventos diagenéticos, foi possível definir a ordem de ocorrência dos principais eventos que
afetaram as rochas, e que causaram modificações em seu sistema permo-poroso.
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INTRODUÇÃO
O grande interesse no estudo das rochas carbonáticas está no fato de mais de 60% das grandes reservas
petrolíferas mundiais estarem localizadas nestas rochas. O potencial dos reservatórios depende da interação entre
os processos deposicionais, diagenéticos, história de soterramento, janela de migração de hidrocarbonetos, entre
outros.
Neste contexto, o objetivo do trabalho é de caracterizar o Membro Maruim em termos sedimentológicos
e diagenéticos, através da descrição microfaciológica dos carbonatos expostos na pedreira Carapeba, com a
finalidade de compreender o paleoambiente de sedimentação e sua evolução pós-deposicional, identificando os
principais processos diagenéticos que causaram modificações em seu sistema permo-poroso.
FORMAÇÃO RIACHUELO, MEMBRO MARUIM E PEDREIRA CARAPEBA
As rochas que constituem a Formação Riachuelo foram depositadas durante o estágio drifte de evolução
do oceano Atlântico Sul, na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Albiano Esta formação representa uma plataforma
mista carbonática-siliciclástica, onde em depocentros adjacentes a altos topográficos na borda da bacia,
associados a reativações de antigas falhas, ocorria a deposição de conglomerados e arenitos gradados,
intercalados a siltitos, margas e folhelhos (Membro Angico). Em altos estruturais, relacionados a estruturas de
rollover de falhas lístricas, desenvolviam-se patch reefs algálicos e bancos carbonáticos oolíticos-oncolíticos
(Membro Maruim). Enquanto nas porções mais profundas e distais predominava a deposição das margas, siltitos
e folhelhos (Membro Taquari) (Koutsoukos et al., 1991a; Koutsoukos et al., 1993).
Foi selecionada como área de estudo a pedreira Carapeba, uma mina de calcário desativada localizada a
25 quilômetros da cidade de Aracaju. A pedreira é constituída por uma sucessão exposta de 25 metros de
espessura e 50 metros de largura e apresenta um excelente local de estudo para a compreensão das rochas
carbonáticas, incluindo suas feições deposicionais e alterações diagenéticas, que as fazem tão heterogêneas e
complexas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho envolveu etapas de campo e laboratório. Na etapa de campo foi realizado o
reconhecimento geral da área, a confecção de um perfil sedimentológico/estratigráfico na escala de 1:40 e a
coleta de material, incluindo fotografias e amostras de rocha.
Em laboratório, as 60 amostras coletadas em campo foram seccionadas. Posteriormente, com a ajuda do
estereomicroscópio (Zeiss Stemi 2000), foi feita uma descrição macroscópica detalhada. A partir desta descrição
foram selecionadas 38 amostras para a confecção de lâminas delgadas, procurando-se obter uma boa
representatividade da seção vertical estudada. As 38 amostras foram impregnadas com resina epoxy-azul, a fim
de destacar os poros das rochas.
A descrição petrográfica foi feita com o microscópio Zeiss Axio Imager A2m, por luz
transmitida/polarizada. As lâminas foram tingidas por Alizarina Red-S, de modo a facilitar a diferenciação entre
os minerais calcita e dolomita. A classificação dos tipos de poros seguiu aquela proposta por Choquette & Pray
(1970) e a classificação litológica baseou-se naquela proposta por Dunham (1962).
A partir dos dados obtidos foi realizada a caracterização microfaciológica das rochas estudadas,
utilizando-se o conceito de Flügel (2010), que define microfácies segundo “o total de feições sedimentológicas e
paleontológicas que podem ser descritas e classificadas em lâminas delgadas, peels, seções polidas e amostras de
rocha”.
A relação entre os diferentes eventos diagenéticos foi estabelecida com base em superposições. Após a

identificação das feições secundárias, o estudo petrográfico foi complementado com a técnica da
catodoluminescência, que auxiliou na interpretação das fases de cimentação e de dolomitização. Foi estabelecida
uma ordem de ocorrência para os eventos diagenéticos e estes foram relacionados aos regimes diagenéticos
propostos por Machel (1999) e por Choquette & Pray (1970).
RESULTADOS – MICROFÁCIES SEDIMENTARES E ASPECTOS DIAGENÉTICOS
A partir da descrição petrográfica foi possível reconhecer seis microfácies sedimentares, caracterizadas de
acordo com critérios composicionais, texturais e paleontológicos: dolomito com terrígenos (MF1), wackestone
peloidal (MF2), grainstone/packstone peloidal (MF3), packstone/grainstone peloidal oolítico (MF4),
grainstone/packstone peloidal bioclástico intraclástico (MF5) e grainstone oolítico bioclástico intraclástico
(MF6).
As seis microfácies indivizualizadas na Pedreira Carapeba são basicamente de composição carbonática. A
dolomitização através da substituição dos constituintes originais é frequente e por vezes ocorre substituição total,
havendo apenas raros vestígios da textura original da rocha. Quando a dolomitização é parcial, ela ocorre
preferencialmente na matriz micrítica e em porções bioturbadas. Grãos terrígenos também são encontrados,
variando de raros a abundantes nos diferentes níveis. A única rocha composta essencialmente por siliciclásticos
foi classificada em campo como folhelho acinzentado, não sendo confeccionada lâmina petrográfica desta
unidade.
As microfácies possuem uma ampla variedade textural, que refletem a deposição em diferentes domínios,
com diferentes níveis de energia. A composição e assembleia fossilífera também é variável. Dentre os bioclastos
identificados em lâmina estão os foraminíferos bentônicos, incluindo miliolídeos e textularídeos, fragmentos de
algas vermelhas solenoporáceas e coralináceas, fragmentos de algas verdes codiáceas e dasicladáceas, bivalves,
ostracodes, gastrópodes, espinhos de equinoide e fragmentos de crinoides. A identificação dos grãos esqueletais
foi de fundamental importância para a interpretação do paleoambiente deposicional. Dentre os grãos nãoesqueletais, foram identificados pelóides, oóides, oncóides, intraclastos e agregados, que também fornecem
informações quanto às condições físico-químicas e de agitação do ambiente, pelo fato de se
precipitarem/formarem muito próximos ao local de deposição.
Apesar das rochas possuírem inicialmente boa porosidade primária, associada aos grainstones e
packstones, esta porosidade foi totalmente obliterada por efeito da diagênese, exibindo atualmente apenas
porosidade secundária. A história pós-deposicional das rochas estudadas é complexa. Foram identificadas seis
fases de cimentação (cimento isópaco fibroso em franja, cimento micrítico, cimento sintaxial, cimento isópaco
prismático equigranular em franja, cimento em mosaico granular fino e cimento blocoso), processos de
micritização, de dissolução, dolomitização, neomorfismo, compactação física e compactação química.
Os processos de micritização, cimentação por franja isópaca fibrosa e cimentação micrítica foram
relacionados ao ambiente diagenético marinho freático, ao regime eogenético de Choquette & Pray (1970) e
próximo à superfície de Machel (1999). Como estes processos iniciaram ainda no ambiente de deposição, no
fundo marinho, também refletem condições vigentes durante a sedimentação, tal como a taxa de circulação de
água.
Processos de compactação física, neomorfismo, dolomitização, dissolução, precipitação de cimento
sintaxial, cimento prismático equigranular em franja e cimento em mosaico granular fino foram associados ao
regime eogenético de Choquette & Pray (1970) e de soterramento raso de Machel (1999). As relações de
superposições observadas em lâmina apontam para a ordem dos eventos tal como descrito acima, e deve ter
ocorrido sobreposição entre estes. Os cimentos citados apresentam morfologia típica daqueles formados sob a
influência de água meteórica e foram interpretados como precipitados em ambiente diagenético meteórico
freático.

Figura 1- Fotomicrografias (A) Microfácies MF1, XP. Observar mosaico de cristais de dolomita, de tamanho
fino a médio e de fabric subhedral a anhedral, vestígios de micrita ou grão intensamente micritizado (seta
vermelha) e grãos terrígeno (seta amarela). (B) Microfácies MF2, //P. Observar dolomitização realçando
biotubação e ocorrendo de maneira dispersa no restante da rocha. (C) Microfácies MF3, XP. Observar grãos
peloidais e grãos terrígenos. (D) Microfácies MF4, (XP). Observar oóides exibindo microtrama radial (setas
vermelhas), gastrópodes (seta amarela), foraminífero uniserial (seta verde) e fragmentos de crinoide (seta azul).
(E) Microfácies MF5, XP. Observar intraclastos de grainstones e packstones, inseridos em uma matriz peloidal.
(F) Microfácies MF6, //P. Observar oóides de granulometria areia grossa e dissolução de lâminas no interior de
oóides, gerando porosidade intragranular (seta vermelha), e grão agregado (seta amarela).

Compactação química, neomorfismo, dissolução e precipitação de cimento blocoso foram relacionados ao
regime mesogenético de Choquette & Pray (1970) e de soterramento intermediário a profundo de Machel (1999).
A sucessão carbonática estudada encontra-se atualmente exposta e, portanto, susceptível as condições
superficiais de diagênese. Foram reconhecidos processos de dissolução não seletiva, relacionados ao regime
telogenético de Choquette & Pray (1970) e próximo à superfície de Machel (1999).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As microfácies identificadas refletem a deposição em três domínios distintos: laguna com circulação
restrita, laguna com circulação semi-restrita a aberta e banco carbonático oolítico.
A microfácies MF1, em consequência do processo de dolomitização total, apresenta poucos vestígios da
textura original, dentre eles, porções com matriz micrítica preservada. As microfácies MF1 e MF2 foram
interpretadas como depositadas em um ambiente lagunar restrito que se desenvolveu em consequência de uma
barreira física, neste caso um banco carbonático oolítico. As microfácies MF3 e MF4 são interpretadas como
depositadas em ambiente lagunar de circulação semi-restrita a aberta, o que foi baseado na maior variedade de
grãos e no conteúdo fossilífero, exibindo por vezes uma biota estenohalina. As microfácies MF5 e MF6
representam deposição em banco carbonático oolítico, na interface com a laguna. A migração entre estas
microfácies é provavelmente gradual. A primeira seria associada a porções mais distais enquanto a segunda a
porções proximais, adjacentes à crista do banco carbonático, recebendo maior contribuição de oóides.
Analisando o perfil sedimentológico/estratigráfico foi possível reconhecer cinco ciclos de sedimentação
bem definidos. Cada um deles representa um evento de inundação e exibe tendências de raseamento ascendente
(shallowing upward). De maneira geral, estes ciclos ou parassequências estão dispostos em um padrão de
espessamento ascendente (thickening upward). São compostas na base pela microfácies MF1, MF2 ou folhelho
acinzentado, que marcariam a superfície de inundação, e gradam em direção ao topo para packstones e
grainstones, capeadas por superfícies que exibem feições diagenéticas típicas de ambiente marinho freático e
ausência de indicadores de exposição subaérea.
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RESUMO
Ao se estudar uma bacia sedimentar, principalmente quando este estudo é voltado para a prospecção de
hidrocarbonetos, a ferramenta empregada pelos geólogos e geocientistas em geral é a geoquímica orgânica. Nas
últimas duas décadas, a contribuição da geoquímica orgânica na exploração de petróleo acentuou-se de forma
exponencial. Talvez não seja força de expressão dizer que ela se tornou indispensável na condução racional de
todo um processo exploratório, visando à obtenção de resultados positivos num menor espaço de tempo e a um
custo mais baixo. Segundo Rodrigues (2005) a estratigrafia química consiste na aplicação de dados de
geoquímica orgânica ou inorgânica tanto na caracterização, quanto na correlação estratigráfica. Desse modo, a
partir da análise das assinaturas geoquímicas das rochas, as sequencias podem ser subdivididas em unidades e,
sendo assim, essas assinaturas representam um modo eficaz de definir e correlacionar unidades sedimentares em
grandes áreas. A geoquímica orgânica engloba, dentre outros, dados de pirólise e carbono orgânico total, sendo
que, para a obtenção deste último, se faz necessária a eliminação do carbono inorgânico (na forma de carbonato
de cálcio) através do ataque por ácido clorídrico (HCl). O resultado desse tratamento culmina em dados de
resíduo insolúvel, dos quais podem ser obtidas as concentrações de carbonato através de fórmulas matemáticas.
Este trabalho mostra a aplicação desses dados obtidos a partir de 12 (doze) poços selecionados da Bacia de
Sergipe no mapeamento de níveis carbonáticos existentes na Formação Muribeca, a qual se configura na
principal geradora de hidrocarbonetos da região, tendo sido esta depositada durante o andar Alagoas, no Aptiano,
em ambiente transicional para marinho restrito, caracterizando planícies de sabka. Para tal foi empregado o
software Excel para a análise de dados através do módulo de estatística descritiva e para a confecção de gráficos
e perfis; enquanto os softwares Surfer e Arcgis foram utilizados para a distribuição geoestatística da
concentração de carbonatos em área.
Palavras-chave: geoquímica orgânica, carbono orgânico total, correlação estratigráfica, concentração de carbonatos,
Formação Muribeca

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo empregar dados de resíduo insolúvel (RI) de 12 (doze) poços da
Bacia de Sergipe (Figura 1) no mapeamento de níveis carbonáticos existentes dentro da Formação Muribeca.
Esta formação possui níveis de folhelhos que despertaram o interesse da indústria petrolífera, e acabaram por
serem identificadas como as principais geradoras de hidrocarbonetos da bacia.

Figura 1: Mapa de Localização dos Poços.

A obtenção do dado de resíduo insolúvel ocorre durante a preparação da amostra (calha ou testemunho)
para a determinação do conteúdo de carbono orgânico total. No processo é necessário, primeiramente, eliminar a
existência do carbono inorgânico (na forma de carbonato), o que é feito através do ataque por ácido clorídrico
(HCl). A quantificação do resíduo insolúvel é dada pela equação RI (%) = (massa do insolúvel x 100)/massa
inicial da amostra. Ao diminuirmos o valor de RI de 100, encontramos a concentração do carbonato. Com esses
dados em mãos, após um tratamento geoestatístico, conseguimos verificar a sua distribuição em área e em
profundidade na formação escolhida.
Metodologia
Os dados utilizados neste trabalho foram retirados do banco de dados geoquímicos da Agência Nacional
do Petróleo (ANP). Primeiramente as informações relativas ao resíduo insolúvel (RI) foram divididas entre os
membros da Fm. Muribeca, denominados Carmópolis, Ibura e Oiteirinhos. Posteriormente obteve-se a média e o
desvio padrão desses dados em cada um dos 12 (doze) poços selecionados, utilizando o módulo de estatística
descritiva do software Excel. De forma a verificar se as médias obtidas eram representativas para o RI,
empregou-se a fórmula do Coeficiente de Variação (CV = Desvio Padrão / Média x 100) e, para efeitos práticos,
foram considerados como representativos os resultados abaixo de 50%. Utilizou-se então a fórmula Carbonatos
(%) = 100 – RI para a determinação da concentração de carbonatos em cada poço. Com essas informações foram
então confeccionados perfis dos poços no software Excel e mapas de contorno no software Surfer, empregando,
neste último a “krigagem” como método de interpolação.

Área de Estudo
A Bacia de Sergipe-Alagoas é uma bacia sedimentar localizada no nordeste da costa brasileira, formada
durante a abertura do oceano Atlântico, no Cretáceo. A bacia constitui-se, estruturalmente, em um meio gráben
com mergulho para sudeste. Ela é separada da Bacia Pernambuco-Alagoas a norte pelo Lineamento Pernambuco
e da Bacia de Camamu pela falha de Itapuã, a sul. Dentre as formações existentes na área, terá destaque no
presente trabalho a Formação Muribeca, sendo esta a principal geradora de hidrocarbonetos na bacia. Depositada
durante o andar Alagoas (Aptiano), em ambiente transicional para marinho restrito, caracterizando planícies de
sabka, a Formação Muribeca é divida, na literatura, em três membros: Carmópolis, Ibura e Oiteirinhos. O
Membro Carmópolis encontra-se na parte basal da formação e é constituído por conglomerados polimíticos e
arenitos com pequenas intercalações de siltitos e folhelhos. Configura-se em um depósito siliciclástico alúviofluvial e deltaico, representando o trato de sistema de mar baixo e transgressivo que a bacia sofreu. O membro
intermediário é o Ibura e é composto por uma sequência evaporítica com halita, silvinita e carnalita, intercaladas
com folhelho. Representa um sistema marinho raso com influência das marés, sendo este o trato de sistema de
mar alto. Os folhelhos em questão são considerados a principal rocha geradora de hidrocarbonetos. Por último,
foi depositado o Membro Oiteirinhos, onde se observam folhelhos e calcilutitos laminados intercalados.
ANÁLISES
O tratamento dos dados gerou 3 (três) diferentes subprodutos. O primeiro foram mapas, confeccionados
utilizando os softwares Arcgis e Surfer, apresentando a distribuição areal da concentração de carbonatos, em
percentual, nos três membros da formação. O segundo foram perfis de poços, divididos por membro, com as
respectivas concentrações de carbonato e resíduo insolúvel. O terceiro e último foram perfis de concentração x
profundidade de três poços distintos.
De posse de todo o material gerado, foram então analisados os resultados obtidos. O mapa do Membro
Carmópolis (Figura 2), de idade mais antiga, demonstra uma maior concentração de carbonatos na parte oeste da
área. Nos perfis de poços (Figura 3), pode-se observar que não há uma grande variação na concentração de
carbonatos neste membro, sendo a menor nos poços 1-CAU-0003-SE e 1-CPU-0001-SE, com 20%, e máxima no
poço 1-QM-0001-SE, com 29%.

Figura 2: Mapa de Concentração de Carbonatos no Membro Carmópolis

Figura 3: Perfis de Poços do Membro Carmópolis

Com relação ao Membro Ibura, constata-se pelo mapa (Figura 4) que a concentração de carbonatos não
se dá de forma uniforme. É destacado que os maiores percentuais dão-se principalmente em torno dos poços 1QM-0001 e 1-CPU-0001-SE. Essa disposição das concentrações configura um “trend” ENE-WSW. Também é
observado que a variação das concentrações nos perfis dos poços se torna mais proeminente nesse estrato (Figura
5). Nesse caso, o poço 1-QM-0001-SE apresenta a concentração de 39,5%, enquanto o poço 1-ANG-0002-SE
apresenta somente 19,5% de carbonatos.

Figura 4: Mapa de Concentração de Carbonatos do Membro Ibura.

Figura 5: Perfis de poços do Membro Ibura.

Já o Membro Oiteirinhos, mais recente na escala geológica, é o que apresenta as maiores concentrações.
Em mapa (Figura 6), notamos que a concentração máxima dá-se a NW da área, chegando a 46%. Todavia,
observam-se duas grandes reduções de concentração em torno dos poços 1-CAU-0003-SE, 1-CAU-0001-SE, 1PRP-0001-SE, 1-PDM-0001-SE e 4-PDM-0011-SE, essas chegando até a 18%, configurando um “trend” NESW. Nos perfis dos poços (Figura 7), a variação é ainda mais pronunciada. Nota-se que o poço 1-CAU-0003-SE
possui apenas 16% de carbonatos, ao mesmo tempo em que o poço 9-GTP-0024-SE chega a 45%, caracterizando
uma variação de quase 30%.

Figura 6: Mapa da Concentração de Carbonatos do Membro Oiteirinhos.

Figura 7: Perfis de poços do Membro Oiteirinhos.

Os perfis de concentração x profundidade de cada poço corroboram com o que já havia sido concluído
anteriormente (Figura 8). Ou seja, é possível observar uma reta de tendência de crescimento na concentração dos
carbonatos conforme se sobe na coluna estratigráfica. Sendo assim, o Membro Oiteirinhos tende a apresentar
níveis maiores de carbonatos do que os membros anteriores.

Figura 8: Perfis Profundidade x Concentração de Carbonatos dos poços 1-QM-01, 1-CPU-01 e 1-AN-03.

CONCLUSÃO
Após uma análise cuidadosa dos dados trabalhados, foi possível verificar que o método de mapeamento
de níveis carbonáticos utilizando a geoquímica orgânica provou-se eficaz. A quantidade de carbonato liberado
no ataque por HCl em cada membro da Formação Muribeca aumentou gradativamente conforme os membros se
tornavam mais novos. Dessa forma o Membro Oiteirinhos apresentou uma concentração até 17% maior que o
Membro Carmópolis, mais antigo. Os resultados corroboram com a descrição litológica existente na literatura,
onde consta que o Membro Oiteirinho possui calcilutitos laminados intercalados com folhelhos enquanto o
Membro Carmópolis possui conglomerados e arenitos na sua composição e, dessa forma, espera-se realmente
encontrar uma maior concentração de carbonatos no primeiro.
Apoio: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
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RESUMO
Integração entre métodos da sedimentologia e da paleopedologia tem propiciado a utilização, cada vez mais, de
paleossolos em estudos de análise paleoambiental e de evolução de bacias sedimentares continentais. Solos e
paleossolos refletem complexa inter-relação entre sedimentação, erosão, não-deposição e pedogênese. Através
do uso integrado de lito e pedofácies, estudos de evolução de ambientes deposicionais e de natureza
estratigráfica se tornam mais completos. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi classificar os paleossolos do
ponto de vista estratigráfico, definir os ciclos deposicionais e de pedogênese, estimar o tempo relativo de
formação e residência para os horizontes subsuperfíciais e determinar os períodos de não-deposição e não
erosão, indicativos de estabilidades nas superfícies. Foram descritos três seções da Formação Marília no Estado
de São Paulo, compreendendo nove perfis. A determinação do tempo relativo de formação dos paleossolos
também foi estimada. Na Formação Marília, os paleossolos desenvolvimentos sobre arenitos apresentam
horizontes argílicos (Btk, Bt) e carbonáticos (Bk) com distintos graus de cimentação, constituindo-se calcretes
em sua maioria. Esses paleossolos, definidos como compósitos e compostos, indicaram variados ciclos
deposicionais, com taxas, intensidades e duração diferenciadas. Os paleossolos compostos e compósitos com
horizonte Btkm e Bt representam marcos estratigráfico, pois além de indicarem os maiores ciclos deposicionais,
apresentaram grandes intervalos (mínimo de 553 ka) de estabilidades na topografia, indicando o estabelecimento
de condições climáticas mais úmidas no Maastrichtiano da Bacia Bauru.
Palavras-chave: Litofácies, Pedofácies, Ciclos Deposicionais, Pedogênese, Tempo Relativo de Formação
INTRODUÇÃO
Com o avanço e integração de métodos da sedimentologia e paleopedologia, o estudo de paleossolos
vem se constituindo cada vez mais como uma eficaz ferramenta na análise paleoambiental e de evolução de
bacias sedimentares continentais. Solos e paleossolos refletem complexa inter-relação entre sedimentação,
erosão, não-deposição e pedogênese. Enquanto uma litofácies corresponde a uma unidade de rocha sedimentar
definida com base em suas feições litológicas, incluindo composição, tamanho do grão, características de
acamamento e estruturas sedimentares (Miall, 1996), o termo pedofácies designa a varia a variabilidade lateral
dos solos, constituindo-se em uma unidade pedoestratigráfica (Bown & Kraus, 1988). A maioria das sucessões
sedimentares que se formou em ambientes continentais é caracterizada por uma interestratificação vertical e
horizontal de paleossolos e sedimentos. Os paleossolos somente se desenvolvem nos sedimentos quando
condições climáticas, geomorfológicas, biológicas, de estabilidades topográficas (ausências de deposição e
erosão) e temporais o permitem (Kraus, 1999). Segundo Andreis (1981), o desenvolvimento de solo dentro de
uma seqüência sedimentar implica ambientes com baixa energia de sedimentação, pois ambientes com forte a
moderada energia seriam desfavoráveis à sua formação, já que o aporte de sedimentos seria muito enérgico, além
de facilitar a erosão dos materiais pedológicos, sendo eventuais nesses registros sedimentares os solos
decapitados. Para Wright (1992), solos pouco espessos indicam ciclo curto, enquanto perfis muito espessos e
mais desenvolvidos indicam grandes hiatos deposicionais, os quais testemunhariam, portanto, discordâncias
importantes. Nesse sentido, o paleossolo, definido como um solo que se formou em uma paisagem pretérita, vem
assumindo cada vez mais um papel de destaque nos estudos de reconstruções paleoambientais e de natureza
estratigráfica, sendo possível a determinação dos processos e ambientes de sedimentação (deposição, hiatos

deposicionais ou processos erosivos) (Andreis, 1981; Brown & Kraus, 1988; Kraus, 1999; Birkeland, 1999;
Retallack, 2001). Paleossolos podem ser classificados de acordo com o balanço entre a acumulação de
sedimentos e taxa de pedogênese (Marriot & Wright, 1993). Se a erosão é insignificante e a sedimentação é
rápida e instável, paleossolos compostos geralmente são formados. Se a taxa de pedogênese excede a de
deposição, os sucessivos perfis se sobrepõem parcialmente, dando origem a paleossolos compósitos. Por outro
lado, se a erosão é insignificante e sedimentação é constante, solos cumulativos podem se formar (Kraus, 1999).
Durante o seu tempo de formação o paleossolo, que é um sistema aberta, tem a possibilidade de registrar todas as
condições ambientais que ocorrem acima ou pouco abaixo da sua superfície e as relativas mudanças associadas a
esse processo.
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi classificar os paleossolos do ponto de vista estratigráfico,
definir os ciclos deposicionais e de pedogênese, estimar o tempo relativo de formação e residência para os
horizontes subsuperfíciais e determinar os períodos de não-deposição e não erosão, indicativos de estabilidades
nas superfícies.
Na Formação Marília, os paleossolos desenvolvimentos sobre arenitos apresentam horizontes argílicos
(Btk, Bt) e carbonáticos (Bk) com distintos graus de cimentação, constituindo-se calcretes em sua maioria. Esses
paleossolos, definidos como compósitos e compostos, indicaram variados ciclos deposicionais, com taxas,
intensidades e duração diferenciadas.
CONTEXTO GEOLÓGICO E ESTRATIGRÁFICO DA BACIA BAURU
A Bacia Bauru, situada no sudeste brasileiro, ocupa uma área de aproximadamente 330.000 km ,
abrangendo o centro-oeste de São Paulo, nordeste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso, sul de Goiás
e oeste de Minas Gerais (Figura 1). Essa bacia possui formato praticamente elítico alongado na direção
norte/nordeste, sendo constituída principalmente por depósitos siliciclásticos continentais (Batezelli, 2015). Os
processos erosivos responsáveis pela atual configuração dos limites da Bacia Bauru estão relacionados ao evento
de reestruturação tectônica do Terciário, marcado em sua borda oriental pelo levantamento da Serra do Mar e
Soerguimento do Alto Paranaíba (Batezelli, 2015).
Segundo Batezelli (2015), a Bacia Bauru se desenvolveu no Cretáceo Superior na pós-ruptura do
continente gondwânico, e seu preenchimento ocorreu em clima com variações entre semi-árido e árido, entre o
Campaniano e o Maastrichtiano. Através da análise de fácies, elementos arquitetônicos e paleocorrentes,
Batezelli et al. (2007) concluíram que os depósitos do Grupo Bauru foram formados a partir de fluxos
unidirecionais e gravitacionais de alta energia, associados a porções proximais e intermediárias de leques
aluviais advindos do norte e nordeste.
A Bacia Bauru é dividida em dois grupos: Grupo Caiuá e Grupo Bauru (Figura 1). Todavia, existem dois
diferentes pontos de vista sobre a posição litoestratigráfica desses dois grupos. Autores como Fernandes et al.
(2014) sustentam que os dois grupos são contemporâneos. Outros autores (como Fulfaro & Perinotto, 1996;
Batezelli, 2015) colocam o Grupo Caiuá na porção inferior da bacia, separado do Grupo Bauru por uma
discordância estratigráfica, sinalizada por um paleossolo muito evoluído (Geossolo Santo Anastásio). Estudos
recentes realizados por (Batezelli, 2015) demonstraram que dois grupos não são contemporâneos, solucionando
as controvérsias sobre a estratigrafia da bacia.
ÁREA DE ESTUDO, MATERIAIS E MÉTODOS
No Estado de São Paulo o Grupo Bauru é composto pelas formações Araçatuba, Adamantina (Vale do Rio
do Peixe) e Marília (Membro Echaporã). A área objeto de estudo desse trabalho (Figura 1) compreende parte dos
territórios dos municípios de Botucatu, Piratininga e Garça, na faixa de afloramentos da Formação Marília.
Foram descritas três seções (denominados de A1, A2 e A3) da Formação Marília. Essa unidade é composta por
três membros: Serra da Galga, Ponte Alta e Echaporã. Os dois primeiros ocorrem apenas no Triângulo Mineiro.
O Membro Echaporã constitui a maior área de afloramentos da Formação Marília, ocorrendo no estado de São
Paulo, no sudoeste de Minas Gerais, no sul de Goiás e no nordeste do Mato Grosso do Sul. Segundo Batezelli
(2015), a Formação Marília corresponde a trato de sistema de baixa taxa de acomodação da Bacia Bauru,
constituída por depósitos aluviais amalgamados (sheets) em ambientes de clima árido a semiárido.

Foram identificadas três litofácies principais usando critérios descritivos tais como, segundo o método de
análise de fácies apontado por Miall (1996). A caracterização dos paleossolos foi realizada de acordo com
Andreis (1981) e Retallack (2001). Foram identificados paleossolos com horizontes Bk, Btk e Bt.
A determinação do tempo relativo de formação dos paleossolos com horizonte Bkm, Bt e Btkm foi
estimada a partir da função apresentada por Sheldon (2003) e propostas sugeridas por Birkeland (1999) e
Retallack (2001, 2005). O tempo de residência para os horizontes Bk foi baseado em Marriott & Wright (1993).

Figura 1. Mapa litoestratigráfico da Bacia Bauru e área de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados estão sintetizados na Figura 2 e Tabelas 1 e 2. Os paleossolos se desenvolveram a partir de
depósitos fluviais em sua maioria e alguns depósitos eólicos, que variam entre taxas mais baixas (indicada pelos
compósitos) e mais altas de sedimentos (apontada pelos paleossolos compostos formados em posição proximal
ao canal) (Figura 2A, B, C e D). Os paleossolos com horizontes carbonáticos (Bkm) indicam momentos de maior
semiaridez enquanto os com horizontes argílicos (Bt, Btkm) apontam momentos de maior umidade na evolução
do Maastrichtiano da Bacia Bauru.
Foram identificados 20 ciclos deposicionais, intercalados com processos erosivos e pedogênicos na
Formação Marília. Pela estimativa do tempo relativo de formação e residência para os horizontes Bkm, Btkm e
Bt, desprezando os horizontes superficiais (A) subsuperficiais (B) truncados, foi possível apontar um período
mínimo de aproximadamente 567 a 653 ka de estabilidade na paisagem (não-deposição e não-erosão no registro
estratigráfico), necessários para a efetivação dos processos pedogênicos (Tabelas 1 e 2). Deve-se considerar, no
entanto, que pedotipos similares podem levar mais tempo para se desenvolver em ambientes secos do que nos
mais úmidos (Birkeland, 1999).
Os maiores ciclos deposicionais são referentes aos horizontes Bt e Btkm. Esses, truncados em sua
maioria (Figura 2B e C), tiveram um tempo relativo de formação de aproximadamente 553 ka, apontado maiores
momentos de estabilidade na paisagem. Segundo Kraus (1999), os episódios de não-deposição de curta duração
estão, na maioria das vezes, estão relacionados a fatores locais e não causam grandes discordâncias, enquanto os
episódios longos estão relacionados a fatores extrínsecos mais abrangentes, como grandes flutuações do nível do
mar, atividade tectônica e alterações climáticas regionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os paleossolos compostos e compósitos com horizonte Btkm e Bt representam marcos estratigráfico,
pois além de indicarem os maiores ciclos deposicionais, apresentaram grandes intervalos (mínimo de 553 ka) de
estabilidades na topografia, indicando o estabelecimento de condições climáticas mais úmidas no Maastrichtiano
da Bacia Bauru.
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Figura 2. Reconstituição e tempo de formação dos paleossolos da Formação Marília. A, B, C) Modelo de desenvolvimentos
dos paleossolos compostos e compósitos da seção Botucatu, Piratininga e Garça, e respectivas taxas de sedimentação,
processos deposicionais (F, W) e associação de fácies; D) Esquema mostrando as relações entre as pedofácies (adaptado de
Wright, 1992; Kraus, 1999); E) Tabelas com o tempo relativo de formação (RF) dos horizontes Bkm, Btkm, Bt e tempo de
residência (RT) para os horizontes Bkm (segundo Marriott & Wright, 1993).
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Este estudo se baseou na análise palinoestratigráfica dos pelitos da Formação Pitinga através de duas
sondagens-rasa da Eletronorte SM 1015 e SM 1047, localizadas na região de Altamira e Belo Monte
(Pará). Os resultados foram calibrados com dados já publicados de analises sedimentológicas,
bioestratigráficas visando reconstrução paleambient al.
Durante o Siluriano, importantes flutuações no nível do mar podem ser inferidas a partir de mudanças de
biofácies e nas fácies deposicionais. Através de estudos bioestratigráficos, Formação Pitinga foi dividida em
dois pacotes sedimentares de idade distinta, referidos informalmente como membros, inferior e superior, que se
encontram separados por um hiato que, se supõem corresponder à parte média do Wenlock, no Siluriano médio.
Estas unidades constituem-se geralmente, de siltitos e folhelhos, com arenitos intercalados. No membro inferior
da Formação Pitinga, predomina a ilita, enquanto que no superior predomina a caulinita. Estes minerais de argila
contêm baixo teor de boro e indicam uma baixa salinidade compatível com um grande influxo de água doce na
bacia. Esta relação sugere que a mudança de intemperismo na transição de um glacial para um pós-clima glacial
que pode ter ocorrido durante a deposição da Formação Pitinga. Os lençóis de gelo e sedimentos avançaram e
flutuaram sobre o litoral, com exceção para a margem sul da Bacia do Amazonas, onde os diamictitos glaciais
imediatamente recobriram as fácies marinhas. Assim, são registros dessa sedimentação que compõe o Grupo
Trombetas, os arenitos e folhelhos neríticos (landoverianos e wenlockianos) da Formação Nhamundá; folhelhos
marinhos e diamictitos glaciais (neo-landoverianos e eo-ludlovianos) da Formação Pitinga; e arenitos e pelitos
nerítcos costeiro (ludlovianos a eolockovianos) da Formação Manacapuru, no final do Siluriano ao EoDevoniano.
Os estudos no que diz respeito às litofácies possibilitaram a subdivisão informal da unidade em pelo
menos 5 pacotes distintos, sendo designados da base para o topo em: Ritmito Inferior, Folhelho Inferior, Ritmito
Médio, Folhelho Superior e Ritmito Superior. Na análise palinológica foram identificados além de acritarcos,
quitinozoários, clorófitas, esporos, cianobactérias e criptósporos. Os dados palinológicos revelaram a
predominância quantitativa do paleofitoplancton marinho. A ocorrência de acritarcos, ficomatas e quitinozoários
associados a abundancia de outros componentes orgânicos particulados (matéria orgânica amorfa e raros
fitoclastos opacos) indicam um ambiente marinho nerítico distal. Os acritarcos representam um grupo de
microfósseis do fitoplâncton marinho que tolera baixa salinidade e de ampla distribuição mundial, sendo
conhecido desde o Pré-Cambriano.
O conheci mento de que a Bacia do Amazonas ocupou região de alt a latitude durante o
Siluriano é corroborado pela ocorrência de acritarcos característ icos de alta paleolatitude
tais como Perforela perforata, Tylotopala piramidalis e Tyrannus giganteus, concomitante a
ocorrência das espécies de acritacos anormais entre as quais: Ammonidium microcladum,
Salopidium granuliferum e Veryhachiun trispinosum no Pitinga inferior e a presença de
níveis de diamictito indicam cli ma frio durante o Paleozóico Inferior da Bacia do
Amazonas. Acritarcos anor mais são indi víduos portadores de anomalias morfológicas e que
são encontrados em diversos ní veis ao longo do per íodo Siluriano, mas particular mente
abundantes dentro do l imite Llandover y/Wenlock.
Palavras-chaves: Palinoestratigrafia, Pitinga, Siluriano

NEW STRATIGRAPHIC DATA ON THE UPPER CRETACEOUS CONTINENTAL
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This work aims to review the stratigraphic framework for the Cretaceous of the Paraná Basin in southern Goiás
State. Two magmatic events occurred during the Mesozoic in the northern border of the Paraná Basin: the
Continental Flood Basalts (Serra Geral Formation, ca. 130 Ma) of the Paraná-Etendeka Magmatic Province, and
the volcanic to plutonic rocks of the Goiás Alkaline Province (GAP, ca. 85 Ma). In southern Goiás, the GAP is
represented by the kamafugite and carbonatite lavas and by the pyroclastic rocks of the Santo Antônio da Barra
Sequence (SAB). Overlying both the SAB and the Serra Geral Formation there occurs the continental succession
of the Bauru Group (Adamantina, Uberaba and Marilia Formations), the latest Cretaceous record in the Paraná
Basin. The SAB sequence is locally covered by volcaniclastic conglomerates (Verdinho Formation) which may
be chronocorrelated with basal interval of the Uberaba Formation. This volcaniclastic sequence is in turn
overlain by sandstones of the Adamantina Formation (Santonian-Campanian). The Adamantina sandstones and
siltstones are then covered by conglomerates and sandstones of the Marília Formation (Maastrichtian). The
volcanic clasts of the Marília Formation conglomerates are sourced in the tholeiitic basalts of the Serra Geral
Formation and by the GAP. Furthermore, the contact between the Bauru Group and the SAB is here correlated to
the Santonian unconformity. This stratigraphic surface was formed in response to the uplift of the northern
marginal area of the Paraná Basin due to the later magmatic events related to the GAP.
Support: *Bolsa de Produtividade em Pesquisa/CNPq
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As formações Emborê e Barreiras constituem parte do registro cenozoico da porção emersa da bacia de Campos,
no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Nesta região, a Formação Emborê, não aflorante, é relatada apenas
no poço estratigráfico 2-CST-1-RJ (PETROBRAS/1959), enquanto a Formação Barreiras aflora na retaguarda
dos cordões litorâneos quaternários, desde Quissamã até São Francisco de Itabapoana, na divisa com o Espírito
Santo. O poço 2-JU-1-RJ (Jurubatiba) foi obtido por meio de sondagem rotativa realizada pelo Laboratório de
Geologia Sedimentar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LAGESED-UFRJ), na área do Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Quissamã (RJ), parte sul do complexo deltaico do rio Paraíba do Sul. A
sondagem atingiu 138 metros, alcançando o embasamento pré-cambriano a 128 metros de profundidade. O
intervalo entre 0 e 21 metros relaciona-se a depósitos costeiros quaternários. O presente trabalho objetivou a
análise faciológica no intervalo entre 21 e 128,00 metros, em que os depósitos sedimentares foram atribuídos à
Formação Barreiras (entre 21 e 53,6 metros) e à Formação Emborê/Membro São Tomé (entre 53,6 e 128
metros). O intervalo não analisado (entre 0 e 21 metros), relaciona-se a depósitos costeiros quaternários. Foram
definidas duas fácies rudíticas (Ccm e Cmm), três fácies areníticas (Ae, Am e ALm) e três fácies lamíticas (Arg,
Lm1 e Lm2). A fácies Ccm (conglomerado fino, sustentado pelos clastos, maciço e oligomítico) é interpretada
como depósitos de fluxos trativos unidirecionais, de alta energia, torrenciais. A fácies Cmm (conglomerado fino,
sustentado pela matriz, maciço, polimítico) é associada a fluxos de detritos plásticos de alta energia, subdividida
em duas subfácies: Cmm1 - mais lamosa, com litoclastos plutônicos, e Cmm2 - mais arenosa e com clastos de
quartzo e feldspato, indicando variações na viscosidade do fluxo e área fonte. A fácies Ae (arenito com
estratificação incipiente) é relacionada a fluxos trativos unidirecionais com a migração de megaondulações em
regime de fluxo inferior. A fácies Am (arenito maciço, fino a grosso, com seleção moderada a pobre e, em geral,
quartzo-feldspático, podendo apresentar bioturbação) é interpretada como depósitos por fluxos trativos
unidirecionais, em regime de fluxo inferior (subfácies Am1) e com modificações pós-deposicionais (subfácies
Am2 – caracterizada por intensa alteração pedogenética). A fácies ALm (arenito lamoso, maciço) é associada a
depósitos por fluxo de detritos (e/ou corrida de lama), com alguma modificação pós-deposicional. As fácies Arg
(argilito maciço, de coloração branca, possivelmente caulinítico) e Lm1 (lamitos argilosos maciços, por vezes
oxidados e bioturbados) são relacionadas à decantação de finos. A fácies Lm2 (lamitos arenosos maciços, com
marcas de raízes e bioturbação) é associada a fluxos de detritos coesivos (corrida de lama) ou deposição em
planície de inundação, com modificações pós-deposicionais. Foram identificadas três sucessões de fácies (SF):
SF 1 - Cmm1/Cmm2, Am1/Am2, ALm e Lm2, indicando a atuação predominante de fluxos de detritos e
corridas de lama em porções mediana a distal de leques aluviais; SF 2 – Ccm, Cmm1 (raro), Ae, Am1/Am2,
ALm, Lm1 e Lm2, documentando fluxos trativos em ambiente fluvial entrelaçado de leito predominantemente
arenoso, com contribuição de fluxos gravitacionais, e enchentes esporádicas; e SF 3 - Ccm, Ae, Am1 e Am2,
Lm2 e Arg, documentando fluxos trativos em ambiente fluvial entrelaçado arenoso, com afogamento de canal e
com contribuição de fluxos gravitacionais. As Sucessões de Fácies 1 e 2 caracterizam os depósitos da Formação
Emborê/Membro São Tomé, enquanto a Sucessão de Fácies 3 caracteriza os depósitos da Formação Barreiras.
Apoio: CAPES; Programa de Pós-Graduação em Geologia/IGEO/UFRJ; LAGESED; CNPq/PELD Sítio 5.
Palavras-chave: Formação Emborê, Formação Barreiras, Fácies Sedimentares, Bacia de Campos.
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ABSTRACT
With the breakup of the supercontinent Gondwana, the South American Plate has undergone an intense process
of tectonic restructuring that led to the genesis of the interior basins that encompassed continental sedimentary
sequences. The Brazilian Bauru, Sanfranciscana and Parecis basins during Cretaceous have had their evolution
linked to this process of structuring and therefore have very similar sedimentary characteristics. The purpose of
this study is to establish a detailed understanding of alluvial sedimentary processes and architecture within a
stratigraphic sequence framework using the concept of the stratigraphic base level or the ratio between the
accommodation space and sediment supply. The integration of the stratigraphic and facies data contributed to
defining the stratigraphic architecture of the Bauru, Sanfranciscana and Parecis Basins, supporting a model for
continental sequences that depicts qualitative changes in the sedimentation rate (S) and accommodation space
(A) that occurred during the Cretaceous. This study discusses the origin of the unconformity surfaces (K-0, K-1
and K-1A) that separate Sequences 1, 2A and 2B and the sedimentary characteristics of the Bauru,
Sanfranciscana and Parecis Basins from the Aptian to the Maastrichtian, comparing the results with other
Cretaceous Brazilian basins. The lower Cretaceous Sequence 1 (Caiuá and Areado groups) is interpreted as a
low-accommodation systems tract compound by fluvial and aeolian systems. The upper Cretaceous lacustrine,
braided river-dominated alluvial fan and aeolian systems display characteristics of the evolution from high- to
low-accommodation systems tracts (Sequences 2A and 2B). Unconformity K-0 is related to the origin of the
Bauru Basin itself in the Early Cretaceous. In Sanfranciscana and Parecis basins, the unconformity K-0 marks
the contact between aeolian deposits from Lower Cretaceous and Upper Cretaceous alluvial systems (Sequences
1 and 2). Unconformity K-1, which was generated in the Late Cretaceous, is related to an increase of the A/S
ratio, whereas Unconformity K-1A is the result of the decrease in the A/S ratio. Unconformity K-1A bound
lacustrine/fluvial systems (Sequence 2A) from the alluvial deposits (Sequence 2B) in Bauru Basin. In the
Sanfranciscana and Parecis basins this unconformity marks the transition from alluvial system to aeolian system
(Sequences 2A and 2B). In the three basins fluvial and alluvial paleocurrents indicate transport from the north to
south, whereas the aeolian paleocurrents present wind directions to north and south.
Keywords: Bauru Basin, Sanfranciscana Basin, Parecis Basin, continental sequences, paleosols, tectonics, climate.

INTRODUCTION
Mesozoic-Cenozoic tectonic events in Brazil have been the object of a large number of studies, mainly
as a result of oil exploration along the shore and in associated marginal basins (Asmus & Pontes, 1973; Mohriak,
2003, among others). However, the uplifts and basin generated in the continent and their sedimentary responses
has been addressed in relatively few studies. The Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins located in the central
and southeastern portions of the Brazilian territory, include Cretaceous continental sequences that record
tectono-sedimentary and climatic conditions to this period (Figure 1). To understand the geologic history of this
portion of the South American Plate, sedimentologic, paleopedologic and stratigraphic studies were conducted in
different regions of the three basins, including outcrops in the states of São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Goiás and Mato Grosso. The main thrust of this study is to develop a stratigraphic-sequence framework of
the Cretaceous Brazilian continental basins to better understand depositional processes and their variation in time
and space. This study used the sequence-stratigraphic approach of Posamentier & Allen (1999) to analyze cyclic
sedimentation patterns in a stratigraphic succession developed in response to variations in accommodation and

sediment supply (A/S ratio). The influence of climate on the stratigraphic succession is assessed through the
occurrence of paleosols and their distribution within the stratigr aphy of the basins.

Figure 1 – Location map of the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins and associated structural features.

FACIES ASSOCIATION
Aeolian, lacustrine and fluvial facies associations were identified from the systematic description of
outcrops in the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins. These associations, although common in the three
basins, have distinct areal distribution and stratigraphic packaging. Table 1 presents a synthesis of the facies
associations and their correspondence with the stratigraphic units of the three basins.
Table 1 – Facies characteristics and stratigraphy of the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins (Brazil).

Facies Association
Draa 2
Distributive Fluvial

Tributary Fluvial
Lacustrine
Draa 1

Bauru Basin
Marília Formation (Bauru
Group – Upper Cretaceous)
Marília Formation (Bauru
Group – Upper Cretaceous)
Adamantina and Uberaba
Formations (Bauru Group –
Upper Cretaceous)
Araçatuba Formation (Bauru
Group – Upper Cretaceous)
Caiuá Group (Lower
Cretaceous)

Lithostratigraphic Correlation
Sanfranciscana Basin
Parecis Basin
Urucuia Group (Upper
Utiariti Formation (Parecis Group
Cretaceous)
– Upper Cretaceous)
Capacete Formation (Mata
Salto das Nuvens Formation
da Corda Group – Upper
(Parecis Group – Upper
Cretaceous)
Cretaceous)
Capacete Formation (Mata
Salto das Nuvens Formation
da Corda Group – Upper
(Parecis Group – Upper
Cretaceous)
Cretaceous)
–

–

Areado Group (Lower
Cretaceous)

Rio Ávila Formation (Upper
Jurassic – Lower Cretaceous)

DEPOSITIONAL SEQUENCES
Based on the recognition of regional unconformities (K-0, K-1 and K-1A) in Bauru, Sanfranciscana, and
Parecis basins, the Cretaceous sedimentary succession consists of two major unconformity-bounded second
order depositional sequences (sensu Mitchum et al., 1977): Sequence 1 (Caiuá and Areado Group), Sequence 2
(Bauru, Mata da Corda and Parecis groups). Three depositional sequences were identified from field descriptions
and subsurface data that make correlations between the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins possible
(Figure 2).
In the Bauru Basin, the Draa 1 facies association (Sequence 1) is covered by subaqueous deposits of the
lacustrine and fluvial facies associations (Sequence 2A), which are in abrupt contact with each other. The

succession of lacustrine facies grades progressively to fluvial deposits, which interfingered laterally in some
points of the basin. The deposits positioned on the top of the section are characterized by the alluvial facies
association (Sequence 2B). The sections described in the Sanfranciscana Basin presents the Draa 1 facies
association (Areado Group – Sequence 1) overlain unconformably by fluvial facies association (Capacete
Formation) and volcanic rocks (Patos Formation) (Sequence 2A?). The fluvial deposits tend to decrease in
thickness towards the top and grade to Draa 2 facies association (Sequence 2B?). In the Parecis Basin, the
contact between the aeolian and fluvial facies associations is partially covered (Sequence 2). In this section, the
Fluvial facies association (Sequence 2A) overlies the basalts of the Tapirapuã Formation and the north portion
theses fluvial deposit are overlain by aeolian deposits of the Draa 2 facies association (Sequence 2B). In the
Bauru and Sanfranciscana basins, the top of the aeolian deposits in the Draa 1 facies association is marked by
paleosol profiles while this characteristic has not been observed in the Parecis Basin. These features make this
level a suitable guide for correlations between the basins. Another important guide level that allows for
correlation between the three basins is positioned on top of the sections, where the Alluvial and Draa 2 facies
associations lie. This interval is marked by several paleosol profiles, which are very carbonate and silicified. The
occurrence of these intervals with paleosol profiles indicates two important cycles in the sedimentary evolution
of the basins, constituting substantial periods of tectonic stability and decreases in sedimentation rates, with
significant time hiatus. For this reason, the contact between the Draa 1 and fluvial-lacustrine deposits constitutes
a regional unconformity, Unconformity K-1, which limits sequences 1 and 2. Sequence 2 can be divided into
Sequence 2A and 2B, and consists of Alluvial and Draa 2 facies associations.

Figure 2 – Comparison of the stratigraphy of the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins and chronology of events.

EVOLUTION OF THE CRETACEOUS CONTINENTAL SEQUENCES
During the Gondwana breakup in the Early Cretaceous, South America underwent one of the planet’s
largest volcanic event, resulting in the Paraná-Etendeka Volcanic Province (Peate, 1997). Thermo-mechanical
subsidence in the high thickness central portion of the province generated the Bauru Basin. The unconformity
this process generated, Unconformity K-0, was covered by Sequence 1 aeolian deposits (Aptian/Cenomanian). In
the Sanfranciscana Basin, tectonic manifestations from the Early Cretaceous are expressed in the Areado Group
(Sequence 1), which is deposited on a regional unconformity that separates the Cretaceous strata from the
Precambrian and Paleozoic units (Unconformity K-0). In the Parecis Basin, the Mesozoic geologic record starts
during the Jurassic with volcanic activities of the Anari and Tapirapuã formations and aeolian deposits of the
Anari Formation. The post-volcanism thermal subsidence was responsible for the genesis of Unconformity K-0,
which is overlain by the Rio Ávila Formation aeolian deposits (Sequence 1). The absence of the Lower

Cretaceous units in the Parecis Basin made uncertain the identification of the Unconformity K-0. The Late
Cretaceous tectonic event has possibly generated the unconformity K-1, overlapping K-0. From the north to
south, desert systems dominated by dune fields covered extensive areas in the Bauru, Sanfranciscana, and
Parecis basins.
The transition between the Early and Late Cretaceous is marked by a tectonic restructuring of the South
American Plate. The uplifts that occurred in the northern portion of the Bauru Basin due to the activity of the
Trindade Mantle Plume (Gibson et al., 1995) generated erosive events between the Turonian and Campanian.
This cycle was responsible for the genesis of Unconformity K-1, which is overlain by Sequence 2 fluvial and
lacustrine deposits (Araçatuba, Uberaba and Adamantina formations). These uplifts also played a significant role
in the restructuring of the Sanfranciscana Basin, generating the Unconformity K-1 on the Sequence 1 aeolian
deposits (Areado Group) and separating it from Sequence 2, which is composed of the Mata da Corda and
Urucuia Groups. In the southern portion of the Sanfranciscana Basin, the restructuring that occurred between the
Lower and Late Cretaceous is marked by an alkaline volcanic event that originated the flows and pyroclastic
deposits of the Patos Formation and the epiclastic sandstones of the Capacete Formation (Sequence 2A).
The Vilhena and Serra Formosa Arcs in the Parecis Basin (Figure 1) were active in this period, resultant
from the intraplate stresses during the South American Plate’s continental drift stage. The Parecis Basin upper
Cretaceous deposits, represented by the Salto das Nuvens and Utiariti formations (Parecis Group) discordantly
overlie the Tapirapuã and Rio Ávila formations.
This sedimentation phase in the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins is marked by the expressive
creation of accommodation space. The paleosols on top of Sequence 1 (Caiuá and Areado groups) represent a
break in sedimentation and the development of a paleosurface (Unconformity K-1). After a period of stability
and low sedimentation rate, the Bauru and Sanfranciscan basins underwent subsidence associated with isostatic
compensation processes, due to Alto Paranaíba Uplift (SAP). In addition to an increase in accommodation space
(A), the paleogeographic configuration changed to playa lake-type lacustrine depositional system in the Bauru
Basin.
The central-northern portion of the Bauru Basin, associated with possibly more humid climatic
conditions, was re-structured due to the evolution of the Alto Paranaíba Uplift (SAP). Unconformity K-1 marks
an increase in the generation of accommodation space. The extensive area and thickness of the fluvial and
lacustrine deposits (Araçatuba, Adamantina and Uberaba formations) indicate a regional drowning event in the
Bauru Basin, a scenario with a high A/S ratio (accommodation space larger than sediment supply). In the
former, the sequence is marked by an abrupt passage (Unconformity K-1) between the aeolian sandstones of the
Três Barras Formation (Areado Group – Sequence 1 – Table 1) and the alluvial deposits of the Capacete
Formation (Mata da Corda Group – Sequence 2). Paleosols with oxide features were identified in this interface,
suggesting significant paleoenvironmental variations. In the Parecis Basin, the increase in accommodation space
is recorded in the alluvial deposits of Salto das Nuvens Formation (Sequence 2).
Another important change in A/S ratio occurs in the Campanian-Maastrichtian interval, generating
Unconformity K-1A. This regional unconformity is found at the base of the alluvial and aeolian deposits of the
Marília and Utiariti formations (Sequences 2B). This abrupt change in the stratigraphic architecture of the
basins, which passed from lacustrine and fluvial tributary systems to distributive fluvial and aeolian systems,
records the increase in sediment supply associated with the renewed source area. The restructuring that took
place after the deposition of the 2A sequence generated change in depocenter basins. This change explains the
thicker the sequence 2A preserved in isolated spots of isopach maps.
During this period in the Sanfranciscana and Parecis basins would be possible an increase in sediment
input, but the climatic change were more evident generating aeolian deposits. At this point in the evolution of the
three basins, the accommodation space was greater, but the sediment supply became higher. This scenario
promoted the filling of available space with some sedimentary by-pass; in particular, paleosols developed in the
Bauru Basin. In contrast to fluvial systems associated with high accommodation systems tracts (Araçatuba,
Adamantina, Uberaba formations), the occurrence of paleosols intercalated with the aeolian and alluvial deposits

of the Marília Formation suggests long periods with no deposition. This period of non-deposition could be
related to the avulsion processes of distributary channels in mega-fans dominated by braided rivers. The figure 3
illustrates the geological evolutions of these three basins.

Figure 3 – Proposal for the paleogeographic evolution of the Bauru, Sanfranciscana, and Parecis basins. A) Aptian-Albian aeolian
sedimentation in the western-central portion of Brazil. B) Campanian-Maastrichtian Fluvial-lacustrine systems. C) Maastrichtian
alluvial and aeolian system development. LST and HST = low and high-accommodation systems tracts (Martinsen et al. (1999).
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Paleogeography of the Upper Cretaceous in the Bauru, Sanfranciscana and Parecis Basins.
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Eolian ergs are most closely related with hot or cold-climate arid systems and usually are considered
exclusively formed by eolian processes. However, eolian systems interact with a variety of depositional
processes that could be connected to climate changes. In desert system, ephemeral rivers may influence
processes of erosion and transport, decreasing the availability and input of sediments, or even obliterating the
deposition by the wind. Subaqueous deposits formed by fluvial systems indicate in an erg a new dynamic of
transport, that last long periods or stop quickly (ephemeral rivers, for example), reworking previous eolian
deposited materials. Such interaction can form unique deposits, with textural characteristics of eolian
deposits, but sedimentary structures derived from subaqueous transport. Since the common eolian erg is an
arid system, the presence of fluvial deposit demonstrate climate changes to a semi-arid or humid, resulting in
a completely change of depositional system and environment.
Pirambóia Formation is reported as related to Guará Formation at Brazil southern, a fluvial-eolian
succession. The outcrops described near Charqueada, SP, present three distinct facies. The basal facies
represent a bed composed constituted of very fine- to medium-grained sand, showing bimodal distribution of
the grain size and wind-ripple dominance as pinstripe lamination, which could be corresponding to a dry
interdune or base of dune. This facies is superimposed by an erosive surface and subaqueous facies,
composed by coarse-grained sand with fine-grained sand intraclasts, and the bed presents normal grading.
The upper surface of this subaqueous deposits shows, in section, tapering downwards fractures filled with
medium to fine sand, which on the bed surfaces should corresponds to polygonal fractures, indicating a long
period of non-deposition. An erosion surface is observed between subaqueous deposit and superimposed bed,
and this bed consist in a coset of trough cross-bedding, as consequence of repeated and ongoing
sedimentation whereby ripple, avalanche and grainfall strata, characteristic of eolian dunes, with reactivation
surfaces.
The described outcrop presents a basal eolian deposit, a subaqueous facies on middle section, related
to fluvial deposit and another eolian deposit at the top of section. This sedimentary sequence indicates a
change from a desert system to fluvial system and after a period, back to desert system, which corresponds to
variation in the moisture conditions. The variation of water presence represents rainier climatic conditions
when the fluvial system dominates and driest conditions when the desert system dominates. Therefore,
Pirambóia Formation could be organized in fluvial-eolian cyclic system as proposed to Guará Formation.
Apoio: PIBIC/CNPq
Palavras-chave: Paraná Basin, desert/eolian deposicional system, Pirambóia Formation.
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O atual trabalho tem por objetivo caracterizar o padrão de sedimentação preservado durante o Devoniano da
Bacia do Amazonas, a partir da observação de mapas estratigráficos (isópacas, isólitas de areias e porcentagem
de areias), os quais foram elaborados a partir das descrições de amostras de calha de poços exploratórios na
região e das análises dos padrões observados nos perfis de raios gama. A Bacia do Amazonas é uma sinéclise
paleozoica situada na região norte do Brasil que se estende por mais de 500.000 km 2, sua coluna sedimentar e
ígnea chega a atingir 5.000 m de espessura e apresenta depósitos desde o Ordoviciano até o Terciário, sendo a
sua sedimentação predominantemente siliciclástica, com depósitos carbonáticos no Carbonífero e diabásios
representativos de eventos magmáticos durante o Juro-cretáceo. O Devoniano é um período do tempo geológico
marcado por diversos episódios de recuo da linha de costa em direção ao continente, caracterizando
transgressões marinhas. Essas transgressões marinhas são preservadas no registro sedimentar da Bacia do
Amazonas durante todo o Devoniano, sendo evidenciadas por altos valores observados em perfis de raios gamas,
os quais representam a ocorrência seções condensadas de folhelhos radioativos, laminados e ricos em matéria
orgânica intercalados a camadas de arenitos e siltitos que variam de arenosos a argilosos. O mapa de isópacas da
Bacia do Amazonas apresenta o seu depocentro se estendendo numa faixa sinuosa, onde na porção ocidental da
bacia apresenta uma orientação SW/NE que é modificada a partir da região central da bacia para uma orientação
SE/NW que se estende ao longo da porção oriental da mesma. Esse padrão sinuoso observado no mapa de
isópacas é compatível com o observado a partir de métodos potenciais (gravimetria e magnetometria) na região,
conhecido como dog leg. O mapa de isólitas de areias apresenta os maiores valores localizados na parte oeste e
meridional da bacia, os quais vão gradativamente diminuindo à medida que se avança para a região leste e
setentrional da mesma. A abundância de sedimentos arenosos nessa porção está relacionada à presença do Arco
de Purus, uma feição geomorfológica positiva, localizada no limite oeste da Bacia do Amazonas que a separa da
Bacia do Solimões. A partir da observação do mapa de porcentagem de areias, o qual relaciona a distribuição dos
arenitos em relação à espessura total do intervalo, verificou-se que os menores valores, isto é, os que
representam sedimentos pelíticos concentram-se na porção setentrional da bacia enquanto os maiores valores
localizam-se na porção meridional, o que representa uma evidência de caminho preferencial das invasões
marinhas para o interior do continente de norte para sul.
Apoio: Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ANP.
Palavras-chave: Bacia do Amazonas, Devoniano, mapas estratigráficos.
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RESUMO
Localizadas na região norte do território brasileiro, as bacias do Amazonas e do Parnaíba são
consideradas sinéclises paleozoicas de interior cratônico e os seus registros sedimentar e ígneo apresentam
muitas similaridades. O atual estudo tem como objetivo correlacionar o registro sedimentar preservado durante o
Devoniano nessas duas bacias sedimentares. A fisiografia em rampa influenciou o tipo de ambiente deposicional
e a arquitetura do preenchimento sedimentar em ambas as bacias, trazendo a ideia de existir uma homogeneidade
de eventos cronocorrelatos de deposição ou de erosão e/ou não deposição. Durante o Devoniano as margens dos
continentes paleozoicos experimentaram diversos episódios de orogênese e com isso o interior dos continentes
sofreu uma oscilação negativa, causando o afundamento progressivo das bacias intracratônicas e permitindo
assim a ingressão de imensos mares, acompanhados de sedimentação típica de paleolatitudes da época. A
assinatura do registro sedimentar dessas incursões marinhas são evidenciadas por altos valores observados em
perfis de raios gama, os quais indicam a ocorrência de folhelhos radioativos em seções condensadas, laminados e
ricos em matéria orgânica intercalados a camadas de arenitos e siltitos que variam desde níveis arenosos a
argilosos. A análise de perfis de raios gama das duas bacias permitiu correlacionar quatro superfícies de
inundação máxima, separadas umas das outras pelo trato de sistemas de mar alto seguido pelo trato de sistemas
transgressivo, evidenciando três ciclos regressivos-transgressivos nas bacias. Após a análise dos ciclos
sedimentares, foram confeccionados mapas de isólitas de areias em ambas as bacias para o intervalo Devoniano
permitindo que a distribuição dos arenitos e pelitos fosse interpretada individualmente, com base em seus
próprios controles deposicionais. A partir da correlação entre os mapas de isólitas de areias do Devoniano das
bacias do Amazonas e Parnaíba foi possível ratificar a teoria de que a conexão entre o mar e o continente ocorreu
de norte para sul, evoluindo obliquamente de nordeste para sudoeste e de noroeste para sudeste nas bacias do
Amazonas e Parnaíba, respectivamente, uma vez que na porção norte de ambas as bacias encontra-se as maiores
espessuras dos intervalos pelíticos que são característicos de um ambiente de plataforma.
Palavras-chave: Bacia do Amazonas, Bacia do Parnaíba, Devoniano, SIM.

INTRODUÇÃO
O registro sedimentar preservado nas bacias paleozoicas brasileiras traz a ideia de existir uma
homogeneidade de eventos cronocorrelatos de deposição ou de erosão e/ou não deposição. Desta forma, no atual
trabalho foi elaborada uma correlação entre as superfícies de inundação máxima das bacias do Amazonas e
Parnaíba, durante o período Devoniano.
A Bacia do Amazonas apresenta limites bem definidos em seus mais de 500.000 km2 de área. Abrange
grande parte dos estados do Amazonas e do Pará, separa-se a oeste da Bacia do Solimões pelo Arco de Purus e a
leste limita-se a ombreira do rifte mesozoico de Marajó denominado de Arco de Gurupá.
A Bacia do Parnaíba distribui-se por uma área aproximadamente circular, com cerca de 600.000 km de
extensão, situada no nordeste ocidental do território brasileiro. Os limites estruturais da bacia são dados a
noroeste pelo Arco de Tocantins, que a separa das bacias de Marajó e Amazonas; a sul pelo Arco de São
Francisco, separando-a da Bacia do São Francisco; e a norte pelo Arco Ferrer-Urbano-Santos, separando-a das
bacias cretáceas costeiras de São Luiz e Barreirinhas, na margem equatorial.
As duas bacias são consideras sinéclises paleozoicas de interior cratônico e seu registro sedimentar e
ígneo usualmente é correlacionável com as demais bacias paleozoicas brasileiras. Sua fisiografia em rampa,
similaridade geotectônica e proximidade geográfica com a Bacia do Amazonas são os principais fatores que a
fizeram objeto de estudo da correlação a seguir (figura 1).

Figura 1. Mapa de localização das principais bacias sedimentares brasileiras com destaque para as bacias
do Amazonas e Parnaíba.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada a este trabalho envolveu as etapas de identificação de ciclos sedimentares e
elaboração de mapas estratigráficos em dois poços, um localizado na Bacia do Amazonas e outro localizado na
Bacia do Parnaíba.
Os ciclos sedimentares foram identificados com base no padrão apresentado nos perfis de raios gama. As
superfícies de inundação máxima foram escolhidas como marcos estratigráficos para a correlação entre poços
das duas bacias, uma vez que possuem uma notoriedade durante o Devoniano.
Os mapas estratigráficos representam isólitas de areias do intervalo Devoniano e sua utilização permite
individualizar as espessuras dessa litofácie. A construção do mapa de isólitas de areia permitiu que a distribuição
dos arenitos e dos pelitos fosse interpretada individualmente, com base em seus próprios controles deposicionais.

CORRELAÇÃO ENTRE O DEVONIANO DAS BACIAS DO AMAZONAS E PARNAÍBA
O primeiro passo a ser trilhado na análise estratigráfica de bacias sedimentares é a definição de suas
fisiografias. A fisiografia influencia o tipo de ambiente deposicional que se desenvolve e a arquitetura do
preenchimento sedimentar. Bacias em rampa caracterizam-se por possuírem enormes dimensões, lenta taxa de
subsidência e plataforma com mergulho muito suave, o que origina linhas de tempo praticamente horizontais. A
história evolutiva é caracterizada por longos períodos com baixa taxa de sedimentação e outros períodos que
compreendem soerguimentos e erosão (Pereira et al., 2007).
Devido ao pequeno mergulho do assoalho da bacia e consequentemente ao pequeno espaço de
acomodação, qualquer queda relativa do nível do mar pode provocar ampla exposição subaérea da plataforma,
fazendo com que o espaço para acomodação decresça cada vez mais. Inversamente, uma subida do nível do mar
provoca grandes inundações, as quais se apresentam quase cronocorrelatas ao longo de grandes distâncias. Desse
modo, pode-se tomar as inundações como datum de correlação entre as bacias e como elementos balizadores dos
arranjos paleogeográficos.
Durante o Devoniano, as margens dos continentes paleozoicos, onde encontravam-se as bacias do
Amazonas e Parnaíba, experimentaram vários episódios de orogênese. Enquanto isto, o mar invadia
periodicamente o interior continental. As incursões marinhas ocorriam em virtude do processo chamado
epirogênese, que corresponde a uma oscilação de grande comprimento de onda dos continentes, muitas vezes
como reflexo de orogêneses nas margens de placas (Carneiro et al. 2012). Nos períodos de colisão, a oscilação
no interior dos continentes é negativa e causa o afundamento progressivo de bacias intracratônicas, permitindo
assim o ingresso de imensos mares rasos, acompanhados de sedimentação típica das paleolatitudes da época.

Foram identificadas quatro superfícies de inundação máxima durante o Devoniano nas bacias do
Amazonas e do Parnaíba, levando-se em consideração a análise cíclica nos perfis de raios gama, como pode ser
visualizado na figura 2. Cada superfície de inundação máxima é separada da outra pela ocorrência dos tratos de
sistemas de mar alto, seguido do trato de sistemas transgressivo, representando ciclos regressivos-transgressivos.
Dentre as superfícies de inundação máxima identificadas, a mais proeminente é a de idade frasniana, a qual foi
escolhida como datum de correlação estratigráfica entre os poços. Esta SIM caracteriza um ambiente de
plataforma distal, uma vez que os níveis de matéria orgânica preservados nos folhelhos radioativos indicam a
existência de um amplo mar anóxico (Rodrigues, 2001). Este evento transgressivo é o mais marcante de todo o
intervalo estudado e reconhecidamente presente nas demais bacias paleozoicas brasileiras.
A partir da correlação entre os mapas de isólitas de areias do Devoniano das bacias do Amazonas e
Parnaíba foi possível ratificar a teoria de que a conexão entre o mar e o continente durante o Devoniano ocorreu
de norte para sul, evoluindo obliquamente de nordeste para sudoeste e de noroeste para sudeste nas bacias do
Amazonas e Parnaíba, respectivamente, uma vez que é nessas direções que ocorre a diminuição da espessura do
intervalo pelítico, o qual caracteriza a sedimentação em um ambiente com influência marinha (figura 3).

Figura 2. Correlação entre as superfícies de inundação máxima das bacias do Amazonas e Parnaíba.

Figura 3. Direção das transgressões marinhas ocorridas durante o Devoniano nas bacias do Amazonas e Parnaíba através da
análise dos mapas de isólitas de areias das duas bacias.
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Na região norte da faixa Araçuaí existem registros de bacias sedimentares instaladas sobre um embasamento
mais antigo que 1,8 Ga e que afloram nas serras Geral e Central, no domínio fisiográfico do Espinhaço Central.
Nesses locais ocorrem rochas do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas, que representam preenchimentos
de dois riftes superpostos no interior da paleoplaca São Francisco-Congo, ao final do Mesoproterozoico e
Neoproterozóico respectivamente. Nesse trabalho serão apresentados os resultados preliminares da análise
estratigráfica realizada na serra Central, visando a caracterização dos processos sedimentares e ambientes
deposicionais que atuaram no preenchimento das bacias rifte. Com trend estrutural na forma de um bumerangue
assimétrico, com strike NNW-SSE na porção meridional, passando a NE-SW no segmento norte, a serra Central
apresenta baixas magnitude de deformação e metamorfismo de baixo grau. Na borda ocidental da serra os
estratos são subverticalizados, com sets tabulares e estruturas indicativas de topo estratigráfico para oeste. Nesse
segmento foram identificadas as seguintes litofácies siliciclásticas: a) conglomerado suportado por matriz de
aspecto ferruginoso, com seixos subarredondados a subangulosos de gnaisse, quartzito e calcário (Cmp); b)
conglomerado maciço, suportado por matriz arenosa e com seixos subarredondados a arredondados de
quartzito/quartzo leitoso (Cmm); c) arenito grosso a microconglomerático, com grânulos arredondados a
subarredondados de quartzito (Sc); d) arenito arcoseano de granulometria média a grossa, maciço e com
presença de feldspatos euédricos milimétricos a centimétricos (Smf); e) arenito de granulometria grossa com
estratificação cruzada tangencial e marcas de ondas fracamente asimétricas (St); f) arenito médio a fino, bem
selecionado e com estratificação cruzada tangencial e de baixo ângulo, podendo apresentar interlaminalações de
lamito entre as estratificações cruzadas, além de estruturas do tipo herringbone (Sth); g) arenito maciço fino a
médio, bem selecionado (Sm); h) arenito muito fino a médio, com variação para arenito siltosos, bem
selecionado e com laminação plano-paralela (SMl); i) lamito laminado bege, com finas camadas de arenito
intercalado (SP); e j) lamito laminado marrom a esverdeado (M). A análise litofaciológica permitiu a
caracterização de duas sequências siliciclásticas distintas, separadas por uma discordância regional. A sucessão
basal representa o registro do rifte Espinhaço e nela se encontram quase todas as litofácies aqui descritas. Já a
sucessão superior é representada apenas por conglomerados da litofácies Cmp, correlacionados à Formação
Serra do Catuní e representando o preenchimento do rifte Macaúbas. Três associações faciológicas principais
foram definidas para a sucessão Espinhaço. Uma é representada pela intercalação da litofácies M na litofácies
SMl, configurando um tipo de ritmito onde as camadas tabulares de arenito apresentam espessuras centimétricas
a decamétricas, enquanto o lamito tende a ser milimetricamente laminado. No interior do ritmito é possível
identificar brechas intraformacionais e diques clásticos. A segunda associação é definida pelas fácies
conglomeráticas e areníticas restantes, com conglomerados e arenitos grossos encerrando o topo de cada
parassequência. A última associação foi definida na borda oeste da serra Central, sotoposta aos diamictitos do
Grupo Macaúbas. Tal associação é representada por um espesso pacote de litofácies SP. Com os resultados
obtidos é possível interpretar o predomínio de depósitos formados em ambiente marinho raso, com influência de
variações da maré para o preenchimento do rifte Espinhaço. A presença de brechas intraformacionais pode
indicar a atuação de eventos de tempestades. O diagrama de paleocorrentes indica inversão na direção de fluxo
compatível com o esperado para ambientes de maré.
Apoio: FAPEMIG (CRA-APQ-00929-11), CAPES, IEF-MG
Palavras-chave: Espinhaço Central, fácies sedimentares, estratigrafia
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O Grupo Areado é o registro eocretáceo da Bacia Sanfranciscana e divide-se, da base para o topo, nas formações
Abaeté, Quiricó e Três Barras. A Formação Quiricó, objeto deste estudo, aflora na porção sul da bacia (sub-bacia
Abaeté, Estado de Minas Gerais), diferindo das demais unidades do Grupo Areado por apresentar predomínio de
sedimentos pelíticos e por conter associação fossilífera que permitiu a datação relativa do Grupo Areado.
Trabalhos anteriores focaram principalmente aspectos paleontológicos da Formação Quiricó, já neste trabalho
buscou-se interpretar seus ambientes deposicionais, com base em análises sedimentológica e estratigráfica da
unidade. Para tal, foram levantados perfis estratigráficos verticais e descritas as fácies sedimentares, sendo
reconhecidas duas associações de fácies principais. A Associação de Fácies 1 (AF1), predominante no registro
sedimentar, é constituída por alternância de camadas de lamito arenoso e de arenito, com intercalações delgadas
de folhelhos, e níveis com gretas de ressecamento. Os arenitos formam camadas decimétricas, com estratificação
cruzada acanalada ou plano-paralela, subordinadamente com laminação cruzada cavalgante, localmente com
dobras convolutas e intraclastos de argila. São ainda descritos nesta associação níveis de caliche e delgadas
camadas de silexito. A Associação de Fácies 2 (AF2) encontra-se preservada somente nos arredores de Varjão de
Minas (MG) e é composta por folhelhos pretos, ricos em matéria orgânica, com intercalações de lâminas de
calcário laminado, localmente deformadas. Fósseis de peixes da espécie Dastilbe moraenses nov. esp foram
observados em apenas um nível nos folhelhos. A ocorrência de folhelhos pretos (AF2) permite interpretar a
implantação de lago perene e com condições redutoras. Já a predominância de pelitos com grande contribuição
arenosa e a recorrência de feições de exposição subaérea, como diversos níveis com gretas de ressecamento,
indicam que na sub-bacia Abaeté prevaleceu sedimentação em lagos rasos e efêmeros, do tipo playa lake (AF1).
Esta interpretação é corroborada pela presença de níveis de silexito e caliche. A presença de pelitos diretamente
sobre rochas cristalinas pré-cambrianas indica expansão da lâmina d’água, provavelmente em períodos mais
úmido, com recobrimento das porções marginais em onlap sobre o embasamento da bacia. A associação de
fácies composta por arenitos com estruturas geradas por fluxo unidirecional, interestratificados com lamitos
(AF1), foi interpretada como produto do avanço e/ou dissipação de sistemas fluviais em ambientes distais de
lagos efêmeros (playa lake). Os fragmentos de argila indicam o retrabalhamento dos pelitos lacustres e as dobras

intraformacionais sugerem deformações geradas por recalque diferencial ou sobrecarga de areias sobre fundo
lamoso não consolidado. Também foram descritos arenitos eólicos associados aos pelitos do playa lake. A
sucessão estratigráfica mostra tendência de aumento na quantidade de fácies de arenitos para o topo, onde se
verificam interações flúvio-eólicas. Assim sendo, apesar de a Formação Quiricó apresentar mais sedimentos
pelíticos do que as demais formações do Grupo Areado e indicar elevação de umidade no sistema, com a
instalação de corpos d’água lacustres efêmeros, suas associações de fácies são indicativas de paleoambiente
desértico. Os resultados aqui apresentados são condizentes com o paleoclima árido dominante no centro-sul de
Gondwana no Cretáceo.
Apoio: CNPQ e projeto “Análise Estratigráfica do Andar Alagoas nas Bacias do Araripe, Tucano/Jatobá,
Paranaíba e Sanfranciscana” convênio PETROBRÁS/UNESP/FUNDUNESP (0050.0023165.06.4 SAP nº
46.00321584 – CCP nº 1850/10).
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Determinar o tipo de litologia em subsuperfície é um dos grandes desafios impostos para geólogos e geofísicos
que atuam na indústria do petróleo. Através de ferramentas e técnicas específicas, é possível aproximar-se a
algumas das principais características litológicas essenciais para a determinação de um reservatório e sua
qualidade. Uma das ferramentas que auxiliam na determinação do substrato é o aparelho de medições de RaioGama, muito utilizada em perfis de poços, que mede as concentrações de isótopos de potássio (K), tório (Th) e
urânio (U), que estão associados a argilosidade da rocha. A Formação Morro do Chaves da Bacia de SergipeAlagoas é composta por carbonato bioclástico (do tipo coquina), folhelhos e arenitos, depositados em um
ambiente lacustre desenvolvido durante o evento tectônico rifte da separação do supercontinente Gondwana no
Cretáceo Inferior. Essas rochas se assemelham a depósitos contidos no pré-sal da Bacia de Campos e Santos.
Devido essa semelhança realizou-se o estudo de fácies de afloramento localizado na pedreira CIMPOR na cidade
de São Miguel dos Campos – Alagoas, Brasil, resultando em um perfil estratigráfico que relaciona o tipo de
rocha encontrada e sua resposta com o raio gama através do gama espectrômetro portátil RS-230. Observou-se
uma variação do perfil gama em relação a ciclicidade dos depósitos, onde os ciclos de shoaling-upward
demonstram uma diminuição da intensidade API em direção ao topo, revelando rochas com presença de argilas
na base (mudstones) e rochas sem matriz argilosa no topo (rudstones, grainstones). Outra característica
observada foi em relação a concentração de matriz e conteúdo de feldspatos nos arenitos. Com os resultados
obtidos foi possível fazer a correlação com dois poços disponibilizados pela ANP do Campo de Furado,
perfurados próximo à região da pedreira, foi possível confirmar a extensão lateral das fácies observadas e as
ciclicidades entre folhelhos e carbonatos presentes na Formação Morro do Chaves.
Apoio: CNPq, CEPETRO.
Palavras-chave: Coquinas, Formação Morro do Chaves, Raios Gama, Cretáceo.
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RESUMO
Apresenta-se a estratigrafia da Bacia do Cambambe. Ela está localizada na porção centro-sudoeste de
Mato Grosso e se formou a partir da reativação de falhas em um sistema de grabéns e horsts. A abertura da bacia
é marcada por vulcanismo básico a alcalino. A maior porção aflorante se encontra no Município de Chapada dos
Guimarães. A Bacia Cambambe se superimpõe ao Grupo Cuiabá e à Bacia Paraná durante o Cretáceo Superior
entre os andares Santoniano e Maastrichtiano e é composta pelas formações Paredão Grande, Ribeirão Boiadeiro
e Cambambe. A Formação Paredão Grande se constitui de basalto-trachyandesito e trachyandesito datados de 84
Ma. A Formação Ribeirão Boiadeiro se constitui de litarenito, conglomerado polimítico e siltito. Nesta, são
comuns à presença de paleossolos e calcretes classificadas como wackestone e mudstone. Dados recentes de
minerais pesados, de petrografia e de fácies comprovam que a Formação Paredão Grande e a Formação Ribeirão
Boiadeiro eram contemporâneas na fase final do magmatismo. A Formação Cambambe é composta por
quartzarenito, conglomerado oligomítico e siltito subordinado. As diferenças petrográficas entre estas duas
últimas formações induzem a inferir uma mudança na área-fonte da bacia e corrobora a ideia de discordância
entre ambas. O ambiente deposicional das duas formações é atribuído a leques aluviais sob clima quente e seco.
A Bacia Cambambe tem como limite sul e sudoeste a Bacia do Paraná e como limite a norte e noroeste a Faixa
Paraguai, já o limite sudeste precisa ser melhor esclarecido devido à sobreposição de sedimentação terciaria,
podendo assim existir uma ligação entre as Bacias de Cambambe e Poxoréo. O estudo da Bacia do Cambambe
tem significativa importância para a compreensão da evolução do domínio tectônico da Plataforma de Alto
Garças no norte da Bacia do Paraná, devido a origem da Bacia Cambambe possuir uma relação com outras
bacias que tiveram sua abertura ocasionadas por esforços associados ao Lineamento Transbrasilia no durante
reativações que ocorreram no Cretáceo Superior.
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INTRODUÇÃO
A Bacia Cambambe (cf. Coimbra, 1991) é uma depressão geotectônica localizada na porção centrosudoeste de Mato Grosso. Ela possui uma geometria ovalada, circular, retangular com 6965,7 km² de área e
profundidades que podem alcançar cerca de 300 m, especulativamente. Em sua área, localizam-se os municípios
Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. O seu preenchimento se dá por rochas vulcanosedimentares
cretáceas cuja deposição está relacionada a esforços tectônicos que ocorreram por volta de 84 Ma. Nos últimos
três anos, trabalhos em nível de mestrado tem se voltado para a dinâmica sedimentar e estrutural resultantes da
interação com a dinâmica de estruturas antigas como aquelas do Lineamento Transbrasiliano (Kuhn, 2014; Silva,
2014, Curto et al., 2014). Este resumo mostra como o resgate de conceitos estratigráficos de trabalhos pioneiros
como o de Coimbra (1991) aliado a uma abordagem em nível de fácies, petrografia e minerais pesados (Kuhn
2014; Silva 2014) permitiram entender a evolução do cretáceo na chamada Plataforma de Alto Garças, borda
norte da Bacia Paraná. Além disso, propõe uma classificação litoestratigráfica para a Bacia Cambambe com base
nestes novos dados que reflete com mais fidelidade àquela dinâmica sedimentar e geológica.
TRABALHOS ANTERIORES
Almeida (1964) posicionou os sedimentos cretáceos do centro-sul-sudoeste de Mato Grosso dentro da
Bacia do Paraná. Weska (1987) realizou a divisão dos sedimentos em três Fácies: Quilombinho, Cachoeira do
Bom Jardim e Cambambe. Coimbra (1991) propôs a existência de uma bacia própria no Cretáceo dadas
modificações de estilo de deformação, preenchimento e tectônica no Cretáceo. Ele denominou esta de Bacia
Cambambe. Mais tarde, Weska (2006) posiciona discorda desta adoção e propõe que a sucessão cretácea da
Bacia Cambambe seja, na verdade, uma extensão ao sul da Bacia Parecis. Essas divergências sobre o
compartimento tectônico destas rochas e sobre a qual bacia elas pertencem são causadas devido à posição
geográfica dos depósitos e por causa das similaridades entre as rochas cretáceas tanto na Bacia Cambambe
quanto na Bacia Parecis.
TRABALHOS RECENTES
As características petrográficas e tectônicas das rochas cretáceas na porção centro-sul-sudoeste de Mato
Grosso oriundas de trabalhos mais recentes com fácies, petrografia, minerais pesados e dinâmica estrutural
(Kuhn, 2014; Silva, 2014) permitem apontar a proposta de Coimbra (1991) como mais fácil para encerrar a
dinâmica dos processos geológicos associados com a formação dos sedimentos cretáceos depositados na porção
centro sul do estado de Mato Grosso.
Para o melhor entendimento da estratigrafia da Bacia Cambambe, os trabalhos apresentados na tabela
abaixo foram fundamentais:
Trabalho
Contribuição
Coimbra (1991)
Propôs a Bacia, assim como a estratigrafia composta pelas formações Ribeirão
Boiadeiro e Cambambe.
Weska et al., (1996) Propôs a formação Paredão Grande.
Gibson et al., (1997) Realizou estudo sobre geoquímica e geocronologia da Formação Paredão Grande e
propôs que os diversos corpos ígneos existentes sejam agrupados na Província Ígnea do
Poxoréo (PIP).
Weska (2006)
Realizou estudos sobre a relação entre as bacias cretáceas aflorantes no estado de Mato
Grosso.
Silva (2014)
Realizou estudos sobre à interação da sedimentação com a reativação de estruturas mais
antigas na Bacia do Poxoréo.
Kuhn (2014)
Realizou estudo de fácies sedimentares, petrografia e minerais pesados da bacia do
Cambambe.
Figura 1: Tabela com contribuição dos autores e trabalhos.

ESTRATIGRAFIA DA BACIA
A Bacia Cambambe é constituída por rochas sedimentares, magmáticas e vulcanoclásticas (Figura 2).
Estas rochas estão encerradas na Formação Paredão Grande; esta é contemporânea e se intercala em sua porção
mais basal à Formação Ribeirão Boiadeiro; sobre estas, por contato discordante paralelo, ocorre a Formação
Cambambe, ambas a unidades cretáceas foram depositadas em um sistema de leques aluviais. Os sedimentos da
Bacia Cambambe foram sobrepostos parcialmente por sedimentos inconsolidados denominados informalmente
de sedimentos Cachoeirinha; ou por formação de perfis de laterita.
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Figura 2: Estratigrafia da Bacia Cambambe conforme (Kuhn 2014).
A Formação Paredão Grande foi proposta por Weska et al., (1996) para agrupar rochas piroclásticas
grossas e finas, derrames e diques associados que ocorrem nos munícipios de Chapada dos Guimarães, Dom
Aquino, Paranatinga, Poxoréu, distrito de Paredão Grande e Colônia Indígena Meruri. As principais rochas
hospedeiras destes corpos são o Grupo Cuiabá e as formações Aquidauana, Botucatu e Ribeirão Boiadeiro.
Segundo Gibson et al., (1997) as rochas são classificadas como basalto-trachyandesitos e trachyandesitos e
possuem idade aproximada de 83,9 ± 0,4 Ma (método 40Ar/39Ar). Referente à origem do magmatismo, Gibson
et al. (1997) e Weska (2006) propôem que a Formação Paredão Grande está relacionada à primeira fase rúptil do
Rifte Rio das Mortes e que a fonte do magmatismo estaria relacionada à pluma mantélica de Trindade.
Entretanto, mais recentemente, De-Min et al. (2013) realizou a datação de rochas ultramáficas-alcalinas no
município de Planalto da Serra e encontrou idade de 600 Ma (método 40Ar/39Ar) e devido às características
semelhantes do magma entre os eventos magmáticos de 600 Ma e 84 sugeriu que seja improvável a hipótese que
relaciona o envolvimento da pluma conforme proposto por Gibson et al. (1997), pois a geoquímica de ambas as
rochas magmáticas possuem uma grande similaridade, sendo assim é mais provável que o magmatismo tenha
relação com a refusão de rochas magmáticas do Neoproterozóico.
A Formação Ribeirão Boiadeiro foi proposta por Coimbra (1991). Ela engloba conglomerados
polimíticos com clastos abundantes de rochas vulcânicas e arenitos mal selecionados róseos a vermelhos. Esta
descrição corresponde às fácies Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, respectivamente, identificadas por
Weska (1987). A deposição da Formação Ribeirão Boiadeiro é correlata à atividade vulcânica da Formação
Paredão Grande, uma vez que os seus sedimentos também são cortados por diques. Dados de minerais pesados
também comprovam a contemporaneidade entre o vulcanismo e a sedimentação, visto que ocorrem minerais
inalterados relativamente instáveis como hornblendas com formas sub-euédricas (Kuhn, 2014). O cimento é
principalmente carbonático (Kuhn, 2014). As estruturas primárias são lâminações plano-paralelas e
estratificações cruzadas, cruzadas acanaladas a tabulares tangenciais. Calcretes ocorrem em bancos espessos
interdigitados nos arenitos, argilitos e conglomerados. As cores dos pacotes são vermelha, rosa e branca (Weska,
1987, 2006). As fácies existentes correspondem a um sistema de leques aluviais depositado em clima semi-árido
(Weska, 1987). Em lâmina os arenitos da Formação Ribeirão Boiadeiro são caracterizado como litarenitos ricos
em fragmentos de rochas vulcânicas, as clacretes apresentam diferentes estágios de uma série de paleossolos
classificadas como wackestone e mudstone (Kuhn, 2014). As relações entre a sedimentação e o vulcanismo
permite dizer que a deposição desta formação ocorreu no final do Andar Santoniano e Inicio do Andar
Campaniano.
A Formação Cambambe possui contato discordante paralelo com a Formação Ribeirão Boiadeiro, e com
a Formação Botucatu e discordante angular com o Grupo Cuiabá. Esta formação é constituída por arenitos de
cores predominante branca e vermelho, creme e cinza com raros conglomerados polimíticos, e em pacotes, o

arcabouço aberto (Weska, 2006; Kuhn, 2014). Em seção delgada, as rochas dessa formação são classificadas
como quartzarenitos, com raros sub-litarenitos se distinguindo facilmente da formação anterior. Também
ocorrem níveis de silexitos de calcedônia (Kuhn, 2014). Esses depósitos foram interpretados por Weska (1996)
como porções distais de um sistema de leques aluviais desenvolvidos em clima semi-árido a extremo árido.
Devido às relações estratigráficas com as formações anteriores e dada a ocorrência de fósseis de dinossauros, é
possível estabelecer que a deposição desta formação ocorreu entre os andares Campaniano e Maastrichtiano.
CONCLUSÕES
Desta forma, entende-se que a Bacia do Cambambe é constituída da base para o topo pelas formações
Paredão Grande, Ribeirão Boiadeiro e Cambambe. Estas unidades foram depositas durante o cretáceo superior
entre os andares Santoniano e Maastrichtiano, em um sistema de Grabéns e Horst que se formou no limite entre a
plataforma de Alto Garças localizada no norte da Bacia do Paraná e a Faixa de Paraguai. A maior porção
aflorante encontra-se na área territorial do município de Chapada dos Guimarães localizado a 61 km de Cuiabá,
capital de Mato Grosso. A Bacia do Cambambe ocupa uma área de aproximadamente 6.965,7 km e possui como
limite norte e noroeste as rochas do Grupo Cuiabá, ao sul e sudoeste a Formação Botucatu, estas rochas
constituírem o embasamento da bacia, o limite leste precisa ser melhor estabelecido pois nesta área ocorre a
sobreposição de sedimentação terciaria sobre os depósitos cretáceos, este cenário se entende até a Bacia
Poxoréo.
A Bacia Cambambe é um importante registro de bacias cretáceas interiores e o seu entendimento
auxiliar a compreensão da dinâmica tectônica e climática da plataforma sul-americana. A classificação
estratigráfica que se apresenta aqui é um guia para trabalhos de campo e revela processos importantes de
mudança na dinâmica tectônica da bacia, uma vez que a presença de uma discordância entre os pacotes inferior e
superior da bacia apontam para variações de área-fonte. Estes trabalhos estão em fase de continuidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COIMBRA, A. M. 1991. Sistematização crítica da obra. São Paulo. Universi dade de São Paulo. (Tese de Livre-Docência,
Instituto de Geociências/USP). 54p
CURTO J. B., VIDOTTI R. M., FUCK R. A., BLAKELY R. J; ALVARENGA C. J. S., DANTAS E. L. 2014. The tectonic evolution of the
Transbrasiliano Lineament in northern Paraná Basin, Br azil, as inferred from aeromagnetic data. Journal of Geophysical
Research: Solid Earth, 119: 1544-1562.
DE MIN. A., HENDRIKS. B., SLEJKO F., COMIN-CHIARAMONTI P., GIRARDI. V., RUBERTI. E., GOMES. C. B., NEDER R. D. PINHO
F. C., 2013, Age of ultramafic high-k rocks from Planalto da Serra (Mato Grosso, Brazil), Journal of South American Earth
Sciences, 41, p 57-64.
GIBSON S. A., THOMPSON R. N., WESKA R. K., DICKIN, A. P.; LEONARDOS, O. H. 1997. Late Cretaceous riftrelated upwelling
and melting of the Trindade starting mantle plume head beneath western Brazil. Contributions to Mineralogy and
Petrology, v. 126, p. 303-314.
KUHN C. E. S., 2014, Fácies sedimentares e estratigrafia da Bacia do Cambambe, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso,
Brasil, Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso. 109 p.
SILVA, D. G. Q. R. 2014. A Sedimentação Neocretácea e a Influência Tectônica na Bacia de Poxoréo, Mato Grosso,
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso. 54 p.
WESKA R. K. 1987. Placers Diamantíferos da Região de Água Fria, Chapada dos Guimarães - MT. Dissertação de Mestrado,
Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 170 p.
WESKA, R.K.; SVISERO, D.P.; LEONARDOS, H.O., 1996, Contribuição ao conhecimento do Grupo Bauru no Estado de Mato
Grosso, Brasil. In: SIMPÓSIO SOBRE O CRETÁCEO DO BRASIL, 4, São Pedro (SP). Boletim de Resumos. Rio Claro: UNESP,
1996, p. 289-295.
WESKA R. K. 2006. Uma síntese do Cretáceo superior matogrossense. Geociências, UNESP, v. 25, n. 1, p. 71 -81.

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ESPÉCIES INDICADORAS (INDVAL) EM PALINOMORFOS DO
MEMBRO ANGICO (FORMAÇÃO RIACHUELO), CRETÁCEO, BACIA DE SERGIPE:
INFERÊNCIAS PALEOAMBIENTAIS E PALEOCLIMÁTICAS
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Uma das maiores dificuldades em ecologia é entender a dinâmica vegetacional; para isso diversos
índices estatísticos, especialmente métodos de ordenação, são usados para observar padrões de
interação entre espécies e o ambiente que vivem. Alguns desses índices também são empregados em
material fóssil com o mesmo objetivo, no entanto buscando entender a dinâmica da paleovegetação e
na identificação de paleoambientes. Um destes índices corresponde ao índice de espécies indicadoras
(IndVal), pouquíssimo usado na Paleontologia. O IndVal leva em consideração a exclusividade e a
fidelidade das espécies nas amostras (ambientes/habitat), possibilitando assim inferir se uma ou mais
espécies são boas indicadoras ambientais. O Membro Angico (Aptiano—Albiano) é caracterizado por
arenitos muito finos a conglomerados, intercalados com siltitos, folhelhos e raras camadas de calcário,
depositados perto da costa por fluxos cíclicos de turbiditos siliciclásticos (leques deltaicos). Em
decorrência de seu ambiente deposicional, a recuperação palinológica nos sedimentos é inferior quando
comparada ao Membro Riachuelo, também da Formação Riachuelo. Deste modo, este trabalho se
propôs a empregar o IndVal como intuito de aprimorar a interpretação dos dados paleoecológicos e
paleoclimáticos de uma seção de ~328 m de espessura do poço GTP-17-SE. Setenta amostras
palinológicas do poço foram analisadas para esse estudo e um total de 200 palinomorfos foram
contados em cada lâmina. Com base na abundância dos palinomorfos registrados, foi possível dividir a
seção em quatro intervalos que serviu de base para aplicação do IndVal. No primeiro intervalo (I1327,1—246,8 m) o maior valor do IndVal é 123,8 que correspondente a espécie Classopollis
classoides. Portanto, o paleoambiente para o I1 é interpretado como sendo lagunar com restingas
litorâneas em regime de clima semiárido/árido. O Intervalo 2 (I2 – 244,4—182,1 m) destacam-se duas
espécies Callialasporites segmentatus (IndVal= 150,8) e novamente Classopollis classoides (IndVal=
112,6), sendo o primeiro associado a região de altitude em clima mais ameno. O Intervalo 3 (I3 –
174,1—96 m) o mais significativo IndVal é de 201,3 atribuído a espécies de Psilatriletes spp., outros
esporos também apresentaram valores altos. Os esporos de pteridófitas geralmente são associados às
condições mais úmidas em ambientes com corpos aquáticos. O último intervalo, I4 (93,9—18 m),
registra dois valores significativos do IndVal, 232,9 e 189,8 atribuídos respectivamente à
Araucariacites autralis e novamente a Psilatriletes spp.. A. australis também é associada à ambiente de
altitude, porém com clima quente e úmido o que explicaria a associação com esporos. Análise de
Correspondência (CA) mostra claramente uma associação de elementos de altitude com esporos
sugerindo que relevos altos podem induzir a precipitação, aumentando a umidade e consequentemente
criando condições favoráveis para o desenvolvimento de pteridófitas. A aplicação do IndVal permitiu
inferir um aumento da umidade durante a deposição do Membro Angico na seção estudada.
Apoio: CNPq, CAPES
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The preservation of invertebrate continental trace fossils are generally considered to be controlled by grain size,
sediment consistency and humidity of the substrate, but not by its biosedimentological aspects. In the Sousa
Basin (Lower Cretaceous, Northeastern Brazil), although the preservation mode of invertebrate trace fossils has
been attributed to the physico-chemical aspects of the environment, type of substrate, and the behaviour of the
producer, we recognized the importance of microbial mats and biofilms for enhancing their preservation
potential. Biofilms may allow the substrate stabilisation against flowage frictional forces, increasing the
preservation. The Sousa Basin lithologies are strong reddish coloured, typical of sediments that accumulated in
oxidizing terrestrial environments revealed also by facies analyses. In the Antenor Navarro Formation the
invertebrate trace fossil assemblage is constituted by epistratal trails corresponding to feeding (fodinichnia) and
grazing (pascichnia) traces. The invertebrate ichnoassemblages from the Sousa Formation are found in a
succession of strata characterized by siltstones and claystones. Feeding (fodinichnia), crawling (repichnia),
resting (cubichnia) and habitation (domichnia) traces are represented in the overall invertebrate
ichnoassemblage. Field observations on the stratal surfaces where these traces occur, show corrugated textures
which are interpreted as microbially induced sedimentary structures. Petrographically, very thin to thin
microbiolaminations can be observed, as well as fragmented biofilms and dispersed microbial filaments, which
corroborate the presence of ancient biofilms to slender microbial mats. Cohesiveness of the substrate would
result from the presence of psammic cyanobacteria in endobenthic microbial mats, interwaving sand and silt
grains. This cohesiveness could also result from an early lithification induced by these microbial mats, allowing
in this way the preservation of invertebrate trace fossil.
Apoio: This study was supported by CNPq, FAPERJ and PFRH-18 (Biossedimentologia).
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A deposição de carbonato de cálcio (CaCO3) microcristalino em ambientes lacustres está intimamente
relacionada à ação da comunidade microbiana, a qual atua na formação de estruturas sedimentares
microbiologicamente induzidas (MISS) e na mediação da precipitação mineral dentro dos microambientes
químicos dos biofilmes. Além disso, a ação microbiana também tem sido elegida como um dos fatores
responsáveis pela excelente qualidade preservacional de fósseis nos fossil-lagerstätten por atuar como indutor da
substituição autigênica de partes moles e como selante natural dos restos orgânicos frente aos processos
tafonômicos, retardando sua taxa de degradação. As acumulações fossilíferas do Membro Crato (Aptiano da
Formação Santana, Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil) constituem o principal exemplo brasileiro de fossillagerstätte, onde restos de diferentes grupos de artrópodes terrestres e aquáticos, peixes, anfíbios, répteis, aves,
vegetais e microfósseis exibem excelente qualidade de preservação, conservando, em alguns casos, tecidos
moles mineralizados e padrões de coloração. A expressiva qualidade desse registro fossilífero tem sido explicada
apenas por fatores abióticos, a exemplo do rápido soterramento, anoxia e os reduzidos lapsos de tempo de
necrólise e exposição subaérea. Porém, evidências paleontológicas observadas nos últimos anos sugerem a
existência de uma ativa comunidade microbiana no paleolago do Membro Crato e indicam que essa associação
bacteriana atuou efetivamente no tafossistema desse paleoambiente. São exemplos da atuação microbiana nas
vias tafonômicas: (i) a presença de fósseis de bactérias associados a tecidos moles mineralizados de
pterossauros; e (ii) a ocorrência de fosfatização de tecidos moles por francolita autigênica em restos de diversos
grupos de vertebrados, a qual é resultante da precipitação induzida por biofilmes no início do processo de
necrólise. Uma terceira evidência da atividade microbiana na gênese dos depósitos fossilíferos do Membro Crato
é a presença de estruturas sedimentares do tipo “elephant skin”, estruturas epiestratais de corrugamento
resultantes do crescimento de esteiras microbianas. Tomadas em conjunto, essas evidências sustentam a ideia de
uma intensa atividade da comunidade microbiana durante a formação das concentrações fossilíferas dessa
unidade, permitindo a proposição da hipótese de que as vias tafonômicas que levaram à formação do fossillagerstätte do Membro Crato foram diretamente controladas pela comunidade microbiana presente no
paleoambiente lacustre que predominou na Bacia do Araripe durante o Aptiano.
Apoio: CNPq, FAPERJ, PRH-18
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Estimativas de salinidade durante a deposição no paleolago Crato (Membro Crato, Aptiano da Formação
Santana, Bacia do Araripe) ainda não estão bem estabelecidas, configurando-se, portanto, como um dos aspectos
de interpretação paleoambiental ainda em debate para esta unidade litoestratigráfica. Embora o conhecimento a
respeito das necessidades autoecológicas da biota possa auxiliar no entendimento da paleossalinidade, a ausência
de análises biofaciológicas inviabiliza o entendimento de como esse fator variou ao longo do tempo geológico.
Em contrapartida, as assinaturas tafonômicas das concentrações fossilíferas podem ser a chave para solucionar
essa problemática. Nesse sentido, os aspectos tafonômicos das aranhas se configuram como uma ferramenta para
entender a variação da paleossalinidade no Membro Crato da Formação Santana, pois, em indivíduos
articulados, o posicionamento dos apêndices após a morte é controlado pelo nível de salinidade dos corpos
d’água. Desse modo, a variação de tal assinatura pode refletir as mudanças dos níveis de paleossalinidade. No
Membro Crato, a fácies de calcário finamente laminado exibe variações verticais quanto à coloração (estratos
acinzentados/escuros e estratos bege/ocre), as quais refletem os níveis de oxidação/redução no paleoambiente.
Os resultados da análise tafonômica de 35 espécimes fósseis de aranhas (Coleção do Departamento de Geologia
da UFRJ) provenientes do Membro Crato possibilitou o reconhecimento das variações de salinidade durante a
deposição dessa unidade. Espécimes desarticulados foram excluídos desta análise, pois poderiam representar
indivíduos que morreram fora do local de deposição (lago) e que posteriormente foram transportados para seu
local final de soterramento. Nos estratos de coloração acinzentada/escura, os espécimes ocorrem tanto com
apêndices pouco recurvados, com ângulo de articulação fêmur-patela entre 90° e 120°, quanto com apêndices
estendidos (ângulo de 180°). Esse padrão tafonômico é esperado em condições de níveis relativamente menores
de salinidade. Esse fenômeno ocorre porque aranhas possuem musculatura destinada à contração apendicular,
porém sua extensão é controlada por um mecanismo hidráulico onde o sangue é bombeado para os apêndices,
criando uma pressão de fluidos. Quando aranhas morrem em corpos d’água com teor reduzido de sais, a entrada
de água no interior dos indivíduos reativa o mecanismo hidráulico que induz à extensão apendicular, resultando
no padrão de apêndices estendidos/pouco recurvados observado. Nos estratos de coloração bege/ocre, as aranhas
apresentam apêndices recurvados em direção à região ventral do corpo. Além disso, o ângulo formado na
articulação fêmur-patela é agudo, indicando apêndices firmemente enrolados. Esse padrão está em conformidade
com o esperado para corpos d’água hipersalinos, onde a água circundante apresenta teor de sais maior que o
interior dos apêndices das aranhas e, por isso, a água se move ao longo do gradiente de concentração salino
(osmose) – portanto, dos apêndices para a água circundante –, levando à curvatura dos apêndices. A variação das
assinaturas tafonômicas de aranhas observada a partir desta análise sugere que a salinidade variou
constantemente ao longo da história deposicional do Membro Crato, alternando entre momentos pouco
salinizados e momentos hipersalinos.
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A paleoflora associada ao início do Permiano da Formação Rio Bonito confirma a mudança de um
ambiente interglacial/glacial, representado pelos depósitos do Grupo Itararé, para um ambiente transicional,
como de deltas e estuários, capaz de originar leitos de carvão e folhelhos carbonosos ricos em conteúdo
fossilífero continental e marinho, como os encontrados no Membro Triunfo. Amostras dos leitos de carvão
do Membro Triunfo foram coletadas nas frentes de lavra da Mina 08 da Companhia Carbonífera do Cambuí,
no município de Figueira (PR) com espessura de 120cm, a fim de se estudar as assembleias de palinomorfos
que ocorrem associadas a 5 níveis carbonosos: base da camada de carvão (nível 1), meio da camada de
carvão (nível 2), topo da camada de carvão (nível 3) e dois níveis relacionados a folhelhos carbonosos da
capa (nível 4 e 5). Estas assembleias embasam o estudo relacionado com o clima, tafonomia, tipo de
vegetação e idade da região em que foram depositados. Para tanto, as amostras de carvão e siltitos foram
dissolvidas com HNO3 e com o resíduo orgânico final obtido confeccionou-se lâminas, as quais foram lidas
em microscópio óptico Zeiss Axio Imager.A1. Para cada um dos palinomorfos reconhecidos foi realizado o
registro fotográfico e de sua posição através do uso da lâmina England Finder. Para se observar a frequência
de cada palinomorfo, procurou-se contar um mínimo de 200 palinomorfos por nível, obtendo-se assim os
seguintes resultados: Nível 1 – 14% de algas, 8% de pólens, 42% de esporos, 35% de fitodetritos e 1% de
esporos de fungos, em um total de 235 pontos; Nível 2 – 13% algas, 3% pólens, 57% esporos e 27%
fitodetritos, em um total de 208 pontos; Nível 3 – 13% algas, 4% pólens, 47% esporos e 36% fitodetritos, em
um total de 230 pontos; Nível 5 – 6% algas, 29% pólens, 35% esporos e 30% fitodetritos, em um total de 209
pontos. O Nível 4 apresentou baixos conteúdos palinológicos sendo portanto descartado para o propósito
deste estudo. A partir da contagem de palinomorfos fica clara a presença de duas assembleias palinológicas
nas frentes de lavra da Companhia Carbonífera do Cambuí. Uma encontra-se relacionada ao ambiente que
deu origem às camadas de carvão e sendo representada pelos Níveis 1, 2 e 3, nos quais observa-se uma maior
quantidade de fitodetritos e algas. Já a segunda assembleia está associada aos níveis de folhelhos carbonos
(nível 5), que exibe uma maior proporção de pólens, assim como a presença de abundantes macrofósseis
representados por folhas de Lycophyta. Além disso, os esporos e pólens deste nível superior diferem muito
dos encontrados nos carvões, exibindo principalmente esporos ornamentados. O presente estudo vem
contribuir para o conhecimento da vegetação associada a comunidades de pântanos da Flora de Glossopteris
característica das regiões temperadas do Gondwana ocidental durante o Permiano. Processo FAPESP
2013/11563-6.
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The first Cretaceous reptiles collected in the Mato Grosso State date back to 1884, when they were officially
reported in the municipality of Chapada. These fossils would become a benchmark for vertebrate paleontology in
Brazil, and little is known about the naturalists and paleontologists who first worked on the observation,
prospection, and description of these materials. Based on the Registry Books of the Department of Paleontology,
and on the references and collections of the former Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB)
(current Departamento Nacional da Produção Mineral), it was possible to analyze all the Late Cretaceous fossil
records that were collected during 1883 and 1941 in Mato Grosso State by naturalists and paleontologists. The
information assembled from these materials are related to the first actions and activities aimed at the search for
mineral resources in Brazilian territory, performed by the Comissão Geológica do Império do Brasil (CGB). The
North American naturalist Herbert Huntington Smith was the first to mention Cretaceous vertebrates found in
the South-central region of Mato Grosso. Later, the naturalist and geologist Orville Adelbert Derby
(1851/Kellogsville, NY - 1915/Rio de Janeiro, RJ) wrote the academic report about these specimens, having
described “a turtle shell fragment and a reptile vertebra”, which represent a milestone for the vertebrate
paleontology of the sensu Bauru Group. Afterwards the foundation of the SGMB in 1907, many members of its
staff visited the region (e.g., Euzébio de Oliveira, Guilherme Bastos Milward), but none of them collected nor
reported findings of new specimens. In 1918, Cícero de Campos reported undetermined bones of titanosaurid
dinosaurs. In 1927, the paleontologist Llewellyn Ivor Price (1905/Santa Maria, RS–1980/Rio de Janeiro, RJ)
collected fossil remains of the similar sauropods in the same area. The most representative fossil records of this
region were collected during the expedition entitled “fralda nordeste do Morro Cambambe”, which were: caudal
and cervical vertebrae, vertebral center, neural arches, proximal half of a femur, and ribs of a large sauropod.
The records of the Late Cretaceous vertebrates in the Mato Grosso State are mentioned here as a testimony of the
Brazilian History of Paleontology, as well as of the CGB and the SGMB, two institutions that conducted
important explorations in the Central region Brazil between 1884 and 1941. These explorations, later −
especially in the last decades −, allowed to the recognition of the South-central Mato Grosso State as a region of
vast paleontological potential to find records of crocodyliforms, and of carnivorous and herbivorous dinosaurs.
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The most reliable hypothesis about the feeding habits of theropods (carnivorous dinosaurs) considers these
animals as predators and/or scavengers. These behaviors are well documented in North American fossils.
However, the same does not apply to South America because information about the diet of these dinosaurs is
scarce due the low number of worn teeth or even animal bones with tooth marks. In Brazil, the teeth found in the
Marília Formation, in the Sítio Paleontológico de Peirópolis, comprise the largest and most diverse collection of
this nature in South America. The present study analyzes the wear facets on teeth of Abelisauridae,
Carcharodontosauridae, and indeterminate theropods from the Marília Formation (Maastrichtian), Peirópolis. A
total of 56 teeth were analyzed, but only 8 Abelisauridae, 7 Carcharodontosauridae, and 10 indeterminate
theropod teeth presented some wear. All taxa show the following types of wear: (1) Microwear – attritional
striations – the enamel on the labial and lingual surfaces of the are characterized by having shallow depressions
on the apexes, and wear striations are vertically oriented with irregular borders; (2) Microwear oval shape –
teeth in this category have oval wear facets restricted to the apical regions where it is possible to clearly observe
the contact between enamel and dentine; (3) Macrowear abrupt fractures – the apical regions have rough and
irregular wear facets that are labial in position. All three types of wear facets can be produced by dental
occlusion, except for the more elongated apical striations, which represent contact between the predator teeth
and the prey bone during the predator-prey interaction process. In the future, biomechanical analyzes of teeth
and bones might better elucidate tooth wear patterns of theropod dinosaurs.
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O Grupo Bauru é reconhecidamente fossilífero em termos de fósseis animais (vertebrados e invertebrados), mas
é relativamente pobre em fósseis vegetais, carecendo principalmente de palinomorfos. A Formação São Carlos –
erigida em 2002 por um grupo em que se incluíram os três primeiros autores deste trabalho e tida como uma
unidade pelítica que jaz diretamente sobre os basaltos da Formação Serra Geral – revelou rica palinoflora, cuja
análise permitiu a determinação de sua idade e intepretações paleoambientais. Amostras de rochas siliciclásticas
finas (folhelhos e siltitos) foram coletadas ao longo de uma drenagem na Fazenda Nossa Senhora de Fátima,
situada a 16 km a NNW da cidade de São Carlos-SP. Das 30 amostras analisadas por Palinologia, 17
apresentaram conteúdo rico em palinomorfos. Foram identificadas cerca de 20 espécies de esporos de
pteridófitas, 13 de grãos de pólen de gimnospermas e 41 de grãos de pólen de angiospermas. De modo geral,
predominam grãos de angiospermas e de pólen efedroide (Equisetosporites, Gnetaceaepollenites e
Steevesipollenites). Este último grupo, em associação com a ocorrência subordinada de grãos de Classopollis
spp., sugere clima com tendência a aridez para a época de deposição dos sedimentos que originaram a Formação
São Carlos. Alguns níveis relativamente ricos em esporos de pteridófitas podem representar contribuições da
vegetação local que margeavam o paleolago. A presença permanente de corpo d’água doce é atestada pela
presença marcante de restos de microalgas (Botryococcus, Pediastrum, Staurastrum e Prasinofíceas), os quais
foram reconhecidos graças ao uso da microscopia de fluorescência. A quantidade expressiva de microalgas em
algumas amostras sugere ocorrências episódicas de floração, provavelmente induzida pela eutrofização do
paleolago. Quanto à idade, a presença de Anacolosidites sp. A, em conjunção com a ausência de
Steevesipollenites nativensis, aponta para a idade neossantoniana (ca. 84 Ma). Os palinomorfos-guia associados
– e.g., Confossia vulgaris, Cretacaeiporites polygonalis, Foveotricolpites tienabaensis, Gabonisporis
vigourouxii, Hexaporotricolpites emelianovi, Psilastephanoporites brasiliensis, Retitricolporites belmontensis,
Victorisporis roberti e Zlivisporis blanensis – são compatíveis com essa determinação cronoestratigráfica. A
idade santoniana é também reforçada pela ocorrência comum de esclereídes (células do esclerênquima de
vegetais superiores) carbonificados, tidos como frutos do “Grande Paleoincêndio do Santoniano”, cujo registro é
bem conhecido em estratos coevos das bacias offshore de Campos e Santos.
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Foi realizada no presente estudo a caracterização do paleoambiente através das análises qualitativas e
quantitativas das associações palinoflorística recuperados nos sedimentos amostrados, com a utilização de
técnica de microscopia sob luz branca transmitida. Foram coletadas para este estudo palinológico, um total de 46
amostras provenientes dos furos de sondagem rasa dos poços 9-FBA-65-BA (103,00 metros) e 9-FBA-79-BA
(99,00 metros) perfurados na região de Aramari na Bacia do Recôncavo. A associação é constituída por uma
palinoflora rica e diversificada, com elementos típicos de uma palinoflora gondwânica onde foram identificadas
55 espécies de palinomorfos correspondentes a 30 gêneros em toda a seção. A composição da palinoflora da
Formação Pojuca pode ser subdividida nos seguintes grupos taxonômicos: briófitas (musgos e hepáticas);
pteridófitas, os quais são compostos principalmente por esporos de samambaias e avencas, incluindo os esporos
de licófitas e esfenófitas e os elementos gimnospérmicos, que incluem grãos de pólen monossacados, bissacados,
inaperturados, rimulados, poliplicados e monosulcados. Com o predomínio nesta associação do grupo dos
rimulados, dos poliplicados seguido pelos esporos triletes, sugere depósitos em ambientes lacustres e deltaicos
continentais. As terras emersas, ou os deltas adjacentes, deviam ser áreas bem drenadas, sustentando a flora
gimnospérmica (Araucariaceae, Cheirolepidiaceae, Gnetaceae), produtora dos grãos de pólen dos gêneros
Araucariacites, Callialasporites, Classopollis, Equisetosporites, Gnetaceaepollenites, dentre outros. Os estudos
qualitativos do material esporo-polínico mostram claramente a predominância de um clima quente e árido em
toda seção analisada. Já os estudos quantitativos permitem detalhar ainda mais a informação, mostrando uma
tendência gradual no aumento da aridez e da temperatura, em direção ao topo da formação. Isso se deve ao fato
de que formas indicativas de clima não tropical como os grãos de pólen bissacados como, o gênero
Vitreisporites, serem extremamente raros. Em contrapartida, há uma abundância de conhecidas formas de clima
quente, como Equisetosporites (Ephedrales), esporos de pteridófitas como do gênero Cicatricosisporites
(Schizeaceae), além do predomínio de Classopollis, que apesar de associado ao grupo das coníferas, é
comumente encontrado em condições de clima quente.
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O presente estudo baseou-se na análise do conteúdo orgânico do furo de sondagem rasa do poço 9-FBA-69-BA
localizado na Bacia do Recôncavo. Foram utilizadas 126 amostras para análise de COT e 35 pares de lâminas
para as análises palinológicas e palinofaciológicas. Este estudo envolveu o exame qualitativo e quantitativo do
querogênio com a utilização de técnicas de microscopia sob luz branca transmitida e luz ultravioleta incidente
(fluorescência). As análises palinofaciológicas mostraram que os componentes orgânicos particulados são
dominados por material orgânico amorfo em praticamente toda a seção. Os palinomorfos presentes são
representados por fitoclastos, grãos de pólen e esporos. Os resultados de COT mostram valores percentuais
acima de 1% em praticamente todo o intervalo estudado. Através da observação à luz de microscopia branca
transmitida e luz ultravioleta incidente, foi possível individualizar três palinofácies distintas para a seção,
levando-se em conta os tipos e o grau de preservação da matéria orgânica. A análise do ICE (Índice de
Coloração dos Esporos) apresenta valores de maturação entre 4,5 a 5, caracterizando um grau de maturação
térmica próximo da janela de geração de hidrocarbonetos. A associação palinoflorística mostra uma baixa
diversidade de representantes, onde dentre os 292 palinomorfos com 28 gêneros e 11 espécies de grãos de pólen
e esporos, 167 são representados somente pela espécie Classopollis classoides. Baseado na associação
palinoflorística presente e na análise litológica do poço, podemos identificar o ambiente deposicional como um
paleoambiente fluvial deltaico-lacustre, sob um clima árido a semi-árido, devido à abundante presença de formas
Rimuladas. Apesar da não detecção das formas guias diagnósticas de idade, que definem as palinozonas do
arcabouço palinoestratigráfico válido para seções cretáceas brasileiras, a associação palinológica recuperada com
formas típicas do Eocretáceo (Classopollis classoides, Araucariacites australis, Equisetosporites sp.), aliado a
presença da espécie Vitreisporites pallidus e ausência de formas do Neocretáceo, nos permitiu posicionar a seção
na palinozona Vitreisporites pallidus considerada de idade Aratu.
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Os afloramentos carbonáticos da Formação Pirabas ocorrem em superfície e subsuperfície nas zonas
fisiográficas Bragantina e do Salgado, nordeste do Pará. Apresentam um conteúdo fossilífero rico e variado,
sendo conhecidos como tendo uma das maiores biodiversidades fósseis do Cenozoico brasileiro. A primeira
menção sobre a presença de equinodermos ocorreu no final do século XIX, quando Karl Von Kraatz-Koschlau e
Jacques Huber identificaram a presença desses invertebrados na ilha de Fortaleza. Até o presente momento os
registros fossilíferos de Echinodermata compreendem três classes: Echinoidea, Ophiuroidea e Crinoidea. No
final da década de 1950 Maria Eugênia Marchesini Santos iniciou os estudos com os equinoides irregulares da
Formação Pirabas, propondo o novo gênero Karlaster e cinco novas espécies de equinoides: Anisopetalus
oliveirai, Echinolampas paraensis, Clypeaster lamegoi, Clypeaster paulinoi, Karlaster pirabensis. No final da
década de 1960, registrou os gêneros Agassizia e Plagiobrissus sendo esses, respectivamente, importantes
indicadores zoogeográfico do Oligo-Mioceno das Antilhas e paleoecológico. Nos anos de 1973, 1974 e 1979
Ignácio Machado Brito e Luzinete Vicente Ramirez registraram pela primeira vez os gêneros Prionocidaris,
Histocidaris e Schizaster sendo propostas as espécies Phyllacanthus priscus, Plagiobrissus grandis, Agassizia
eugeniae, Clypeaster concavus e o novo táxon Clypeaster paraensis. Durante a década de 1980 a paleofauna de
equinodermos foi ampliada por Ignácio Brito que registrou o gênero Cassidulus e propôs a nova espécie
Abertella complanata. Também sugeriu a presença de Cidaris antartica e ainda considerou a espécie
Anisopetalus oliveirai sinônima de Echinolampas lycopersica. Em 1991 e 1994 Manuel Henrique Morais e Jane
Fernandes assinalaram a presença de sete táxons denominados preliminarmente de Clypeaster sp. A, Clypeaster
sp. B, Clypeaster sp. C, Clypeaster sp. D, Clypeaster sp. E, Clypeaster sp. F, Clypeaster sp. G. Registraram
também o gênero Rhyncholampas com a nova espécie Rhyncholampas candidoi. Em meados da década de 1990
Armindo Maia individualizou as prováveis novas espécies Agassizia sp. A, Agassizia sp. B, Agassizia sp. C e
Agassizia sp. D. Manuel Henrique Morais, ao final da década de 1990, registra os gêneros Cidaris e
Psammechinus. Em 2000, o holótipo da espécie Karlaster pirabensis foi reposicionado na família Abertellidae,
gênero Abertella por Rico Mooi, Sérgio Martinez e Sara Parma. Atualmente os equinoides estão representados
por 29 espécies, das quais 14 mantidas em nomenclatura aberta. Nos anos posteriores não houve estudos nos
calcários da Formação Pirabas voltados para os equinodermos, sendo retomados apenas em 2013 por Vladimir
Távora e Débora Monteiro que registraram, ainda de modo incipiente, a presença das classes Ophiuroidea e
Crinoidea, posicionando os ossículos de ofiuroides encontrados nas famílias Gorgonocephalidae, Ophiuridae e
Ophiactidae e nos gêneros Ophiomusium e Ophiactis, sendo os ossículos de crinoides considerados como
elementos da ordem Comatulida. Ainda estão sendo realizados estudos para um maior refinamento taxonômico
dessas classes. A paleofauna de equinodermos da Formação Pirabas guarda afinidades taxonômicas com as
registradas em unidades sincrônicas da Jamaica, Porto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá e Flórida,
corroborando a ideia de que o mar de Pirabas fazia parte da Província Biogeográfica Caribeana com a qual
mantinham um grande intercâmbio faunístico.

Palavras-chave: Pirabas, Echinodermata, Mioceno
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BENTÔNICOS DO MEMBRO CRATO, FORMAÇÃO SANTANA, BACIA DO
ARARIPE, CRETÁCEO INFERIOR, NORDESTE DO BRASIL.
Márcio Mendes , Francisco Irineudo Bezerra de Oliveira
Laboratório de Paleontologia, UFC,Fortaleza,CE,Brasil
1

paleonto@ufc.br, 2irineudobezerra@yahoo.com.br

O Membro Crato da Formação Santana, Bacia do Araripe, possui um dos melhores e mais
importantes jazigos fossilíferos do Cretáceo Inferior, além de apresentar notável sítio geológico.
Os fósseis contidos nesta unidade são relativamente abundantes e diversificados, incluindo
invertebrados, vertebrados e vegetais. O sistema deposicional proposto para o Membro Crato é
de uma sequência lacustre, predominantemente carbonática, constituída de cálciolutitos
laminados que se alternam com ritmitos de argilas, folhelhos e arenitos finos.
O alto grau de preservação dos fósseis pode ser favorecido por um curto período de exposição
do organismo ao ambiente subaéreo, rápido “sepultamento”, durante a fase de bioestratinomia,
aliado a um ambiente relativamente anóxico e alta velocidade no processo de substituição do
mesmo.
O presente trabalho tem como objetivo investigar a relação da condição de anóxia (reduz a
atividade de necrófagos pos-morten) com a presença de larvas de odonata e ephemeroptera
procedentes das camadas calcárias do Membro Crato, pertencentes ao laboratório de
Paleontologia da UFC. Este estudo é relevante, pois as larvas de odonata e ephemeroptera atuais
são extremamente sensíveis a ambientes com baixa concentração de oxigênio sendo comumente
encontradas em rios e/ou lagos rasos. Baseado no princípio do Atualismo os Odonata e
Ephemeroptera do Cretáceo também deveriam preferir por esse tipo de ambiente. Os espécimes
estudados se apresentam excepcionalmente bem preservados e com todas as suas estruturas mais
sensíveis intactas. Também vale ressaltar que os indivíduos ocorrem em diferentes fases de
desenvolvimento ontogenético, evidênciando uma associação autóctone, isso possibilita teorizar
que em um determinado intervalo de tempo houve uma fauna de odonata e ephemeroptera
estabelecida no paleolago Crato.
A ausência de bioturbação nas camadas de calcário laminado é parcialmente explicada pela
condição de anóxia existente no fundo do lago, mas a presença de larvas de Odonata e
Ephemeroptera, e os aspectos tafonômicos referente a elas, não corroboram com essa idéia, pois
a matriz calcária na qual esses indivíduos estão preservados não apresenta nenhum indício, de
ordem sedimentológica, de ter sido depositada nas porções marginais do lago. Essas informações
oferecem atributos para uma discursão mais aguda sobre a profundidade do lago Crato. Este
trabalho busca apresentar ferramentas que possam contribuir para a reconstituição paleoambiental
do Membro Crato.
Apoio: CAPES/FUNCAP2930/2013
Palavras- chave: Membro Crato, Paleoecologia, Artrópodes
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A Bacia do Parnaíba, caracteristicamente paleozoica, possui uma área de 600.000 km² e é uma das maiores
bacias sedimentares brasileiras. Entretanto, Parnaíba é de todas as bacias intracratônicas aquela com menor
número de dados de subsuperfície. A sequência devoniana da bacia corresponde ao Grupo Canidé, que é
constituído pelas formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças e Longá. Esta sequência engloba um trato de mar baixo
(Formação Itaim), um trato de sistemas transgressivos (parte inferior da Formação Pimenteiras) e um trato de
mar alto (parte superior da Formação Pimenteiras). Pimenteiras é a principal geradora da bacia e, além de
representar a maior ingressão marinha conhecida na bacia, possui um conteúdo fossilífero expressivo. A borda
oeste da Bacia do Parnaíba se encontra em franco estágio de desenvolvimento demográfico, porém foi ainda
muito pouco estudada até o momento e levando em consideração que esta pode ou não ser uma continuidade da
borda leste, mais estudada, é de grande importância sua investigação e detalhamento. O objetivo do presente
trabalho é caracterizar o querogênio de rochas potencialmente geradoras de hidrocarbonetos da borda oeste da
Formação Pimenteiras, com base no conteúdo palinofaciólogico e das concentrações de Carbono Orgânico Total
(COT). Foram coletadas 11 amostras em um afloramento da Formação Pimenteiras situado no estado do
Tocantins. As amostras coletadas estão espaçadas de metro a metro num perfil vertical, em que a amostra 1 está
na base e a amostra 11 no topo do afloramento, com pequenas variações laterais. Lâminas delgadas de
querogênio foram montadas para uma avaliação qualitativa e quantitativa em microscopia óptica sob luz branca
transmitida e sob modo fluorescência. Em cada amostra realizou-se uma contagem de 300 partículas para
identificação dos componentes principais da matéria orgânica (fitoclastos, palinomorfos e matéria orgânica
amorfa) em suas proporções individuais e relativas. O Índice de Coloração de Esporos (ICE), determinado em
microscopia sob luz branca transmitida, foi utilizado para usado na interpretação da maturidade da matéria
orgânica. A Concentração de Carbono Orgânico Total (COT) foi determinada por um Analisador Elementar com
extração prévia da fração de carbonatos. Entre os componentes da matéria orgânica o grupo dominante em todas
as amostras foi o de palinomorfos, sendo a base do afloramento dominada por esporomorfos e o topo por
microplâncton (acritarcos e ficomatas). O COT variou de 0,4 a 2,91. Esse o aumento no COT, que ocorreu
sobretudo no topo do afloramento, foi acompanhado do aumento na concentração do microplâncton e
diminuição no grupo dos fitoclastos, indicando uma elevação do nível do mar com maior contribuição da matéria
orgânica de origem marinha. Diante do exposto, o querogênio pode ser classificado predominantemente como
tipo II. Entretanto, o ICE variou de 4,0 a 4,5, indicando que a matéria orgânica das amostras estudadas está ainda
na fase de diagênese, portanto imaturas à geração de hidrocarbonetos.
Apoio: BG Brasil; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Palavras-chave: Palinofácies, Formação Pimenteiras, Bacia do Parnaíba.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PALEOENTOMOFAUNA DA ORDEM HEMIPTERA DO
CRETÁCEO INFERIOR SUL-AMERICANO

DIONIZIO ANGELO DE MOURA JUNIOR ; SANDRO MARCELO SCHEFFLER ; MARCIA FERNANDES
AQUINO DOS SANTOS ; ANTONIO CARLOS SEQUEIRA FERNANDES
Laboratório de Paleoinvertebrados - LAPIN, Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional/UFRJ
dionizioangelo@gmail.com; schefflersm@gmail.com; marcia.aquino42@gmail.com;
fernande@acd.ufrj.br

RESUMO
Este trabalho apresenta uma revisão da biodiversidade de hemípteras fósseis do Cretáceo Inferior da América
do Sul. Um levantamento bibliográfico foi realizado e a maior parte das pesquisas enfocou aspectos taxonômicos com
descrições de espécies e as localidades de ocorrência. Esta pesquisa obteve um total de 58 espécies catalogadas
formalmente na América do Sul, distribuídas nas subordens Heteroptera, Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha,
repartidas em 14 famílias e 41 gêneros. A Bacia do Araripe é a região com maior concentração dos estudos, sendo os
gêneros mais frequentes Hallex e Protodelphax. Os resultados sugerem ainda a necessidade de mais pesquisas sobre a
biodiversidade deste grupo, principalmente para a subordem Heteroptera na Bacia do Araripe. Nas formações Areado
(MG) e La Cantera (Argentina) os hemípteras são pouco estudados, havendo apenas um registro de Heteroptera para
ambas formações, sendo estas altamente promissoras para novas descrições, tendo em vista a carência de informações
para um melhor conhecimento desta ordem.
Palavras-chave: Hemiptera, Cretáceo Inferior, paleoentomologia, insetos fósseis

INTRODUÇÃO
Atualmente, hemípteras ocorrem em ecossistemas aquáticos e terrestres, preferencialmente em climas
tropicais e subtropicais, apresentando uma ampla diversidade anatômica. A reprodução destes organismos é por
oviparidade ou viviparidade, com ciclo de vida caracterizado por hemimetabolia, ou seja, não sofrem metamorfose
entre as fases de larva e imago. A ordem Hemiptera se divide atualmente em três subordens, Heteroptera,
Auchenorrhyncha e Sternorrhynca.
Mais de trezentas espécies já foram formalmente descritas em todo o mundo, só no Cretáceo Inferior. No
entanto, na América do Sul, menos de 1/6 deste número de hemípteras é conhecido para esta idade, ocorrendo no
Brasil, Maranhão (Formação Codó, Bacia do Pará-Maranhão), Ceará (Formação Santana, Bacia do Araripe) e
Minas Gerais (Formação Areado, Bacia Sanfranciscana), e na Argentina (Formação La Cantera, Bacia San Luis).
A paleoentomofauna da Formação Santana, mais precisamente do Membro Crato, é a mais diversificada que se
tem conhecimento no registro fossilífero sul-americano.
Hemípteras tem um extenso registro fossilífero ao longo do Cretáceo Inferior, distribuídos em áreas de
clima árido e semi-árido. No hemisfério norte (Laurásia) encontram-se na Rússia (Transbaikalia), China e
Mongólia (Formação Laiyang City), França (Archingeay-Les-Nouillers), Espanha (Peñacerrada), Myanmar
(Burma), Inglaterra (Keymer Tileworks), Bélgica (Bernissart), e Japão (Kaseki-kabe). Já no hemisfério sul
(Gondwana), além de ocorrerem no Brasil e Argentina, como citado acima, também se encontram no Líbano
(Formação Abeih) e na Austrália (The Koonwarra Fossil Bed) (Edna, 2015).
O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento das espécies descritas formalmente para a
ordem Hemiptera, no Cretáceo Inferior brasileiro e no restante da América do Sul, sintetizando o estado atual do
conhecimento acerca desta ordem.
Material e Métodos
O levantamento dos hemípteras fósseis sul-americanos foi obtido a partir da literatura disponível em
periódicos, livros e outros textos publicados. Monografias, dissertações e teses não foram usadas, uma vez que

apresentam informações que não foram publicadas. As ocorrências de espécies citadas, descritas e figuradas em
cada trabalho foram relacionadas na forma de tabelas de acordo com a ordem cronológica das publicações,
separadas por nome da espécie, autor, ano de publicação e unidade geológica de ocorrência (ver tabelas 1 e 2).
Resultados e Discussão
As pesquisas sobre os hemípteras fósseis do Cretáceo Inferior brasileiro tiveram início na Formação Codó,
Bacia do Pará-Maranhão, com Pinto e Ornelas (1974). Neste trabalho foram citadas apenas duas espécies de
Heteroptera, Pricecoris beckerae e Latiscutella santosi. Entretanto, os primeiros grandes levantamentos de
artrópodes em geral foram realizados duas a três décadas depois por Martins-Neto (1991, 2002 e 2005). Após
Pinto e Ornelas (1974) os estudos sobre a ordem Hemiptera foram retomados por Martins Neto (1988) com a
descrição de duas espécies de Auchenorrhyncha, no Membro Crato. Logo após, Hamilton (1990) publicou um
artigo com a descrição formal de 30 espécies das subordens Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha, também para o
Membro Crato.
Desta mesma unidade geológica são todos os trabalhos subsequentes. Nel e Paicheler (1993) descreveram
uma espécie para a família Belostomatidae nomeando-a de Araripebelostomum martinsnetoi, homenageando o
professor e doutor Rafael Gioia Martins Neto. Ueda (1996) descreveu uma única espécie, nomeando-a de
Parawonacottella araripensis, assim como Martins-Neto (1998) que descreveu a espécie Cratococcus magnus.
Posteriormente, Menon et al. (2005) descreveram sete espécies para Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha.
A partir de 1999 foram descritas uma sequencia de onze espécies (Martins Neto, 1999; Nel e Popov, 2000;
Zamboni, 2001; Goodwyn, 2002; Zamboni, Martins-Neto e Popov, 2002; Ruf et al., 2005; e Jattiot, et al., 2012),
todas para a Formação Santana, Bacia do Araripe.
Na Formação La Cantera o único estudo para a ordem Hemiptera foi realizado por Alejandra F. Mazzoni
(1985). Posteriormente, Petrulevicius et al., (2010) revisaram este espécimen e o reclassificaram como
Notonecta mazzoniae, homenageando a Dra. Alejandra F. Mazzoni por ser a pioneira dos estudos de hemípteras
desta formação.
TABELA 1. Sumário das espécies de Heteroptera com ocorrência no Cretáceo Inferior da América do Sul
Espécie

Autor

Ano

Unidades Geológicas

1

Pricecoris beckerae

Pinto e Ornellas

1974

Formação Codó - MA

2
3

Latiscutella santosi
Araripebelostomum martinsnetoi

Pinto e Ornellas
Nel e Paicheler

1974
1993

Formação Codó - MA
Membro Crato - CE

4

Cratocoris shevchenkoae

Martins-Neto

1999

Membro Crato - CE

5
6

Cretaceometra brasiliensis
Neponymphes godoii

Nel e Popov
Zamboni

2000
2001

Membro Crato- CE
Membro Crato - CE

7

Saucrolus silvai

Martins-Neto

2001

Formação Areado - MG

8

Incertametra santanensis

Goodwyn,

2002

Membro Crato – CE

9

Paranoika placida

Zamboni, Martins-Neto, e Popov

2002

Membro Crato - CE

10

Cratocora crassa

Ruf, Goodwyn, e Martins-Neto

2005

Membro Crato - CE

11

Cratonerthra corinthiana

Ruf, Goodwyn, e Martins-Neto

2005

Membro Crato - CE

12

Cratonerthra estevezae

Ruf, Goodwyn, e Martins-Neto

2005

Membro Crato - CE

13

Cratopelocoris carpinteroi

Ruf, Goodwyn, e Martins-Neto

2005

Membro Crato - CE

14
15
16

Pseudonerthra gigantea
Notonecta mazzoniae
Cratonepa enigmatica

Ruf, Goodwyn, e Martins-Neto
Petrulevicius, Nel, e Sallenave
Jattiot, Bechly, Garrouste, e Nel

2005
2010
2012

Membro Crato - CE
Formação La Cantera - AR
Membro Crato - CE

Quanto aos temas abordados nos trabalhos sobre a paleohemipterofauna destacam-se aqueles de cunho
taxonômico. Nenhum deles abordam outros temas paleontológicos importantes como distribuição
paleobiogeográfica, reconstituições paleoambientais, tafonomia e distribuição estratigráfica. Caso estes assuntos
fossem tratados nas demais pesquisas realizadas muito provavelmente o conhecimento desta ordem seria

consideravelmente mais repleto de informações sobre os hábitos de vida, distribuição geográfica e estratigráfica
e fatores climáticos que favoreceram a grande diversidade existente dentro da ordem Hemiptera atualmente.
TABELA 2. Sumário de ocorrência das subordens Auchenorrhyncha e Sternorrhyncha no Cretáceo Inferior da
América do Sul. Todas as ocorrências se referem ao Membro Crato da Formação Santana, Bacia do Araripe.
Espécie

Autor

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vulcanoia membranosa
Fennahia cretacea
Acixiites costalis
Acixiites immodesta
Ancorale aschemon
Ancorale flaccidum
Architettix compacta
Carpopodus difficilis
Cercopion reticulata
Hallex brevipes
Hallex gongrogony
Hallex gracilior
Hallex laticeps
Hallex xestocephalus
Kinnarocixius quassus
Lalax mutabilis
Megaleurodes megocellata
Ovojassus concavifer
Ovojassus minor
Paracarsonus aphrodoides
Patulopes myndoides

Martins-Neto
Martins-Neto
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton

1988
1988
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Patulopes setosa
Platyjassites inflatifrons
Proerrhomus rugosus
Protodelphax chamus
Protodelphax macroceps
Protodelphax miles
Protodelphax rhinion
Psestocixius delphax
Psestocixius fuscus
Vulcanoia acuceps
Vulcanoia apicalus
Parawonnacottella araripensis
Cratocossus magnus
Tettagalma striata
Baeocossus finchae
Baeocossus fortunatus
Colossocossus bechleyi
Colossocossus loveridgei
Colossocossus rugosa
Parawonnacottella penneyi
Cretofennahia cretacea

Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Hamilton
Ueda
Martins-Neto
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Menon, Heads, e Martill
Martins-Neto, e Szwedo

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1996
1998
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007

Em um contexto mundial há a descrição de 333 espécies para o Cretáceo Inferior, sendo que a maioria
absoluta, 249 espécies, foi descrita para a Laurásia, enquanto que no Gondwana apenas 85 espécies são
conhecidas até o momento. Comparando estas ocorrências nota-se que o conhecimento da paleohemipterofauna
no Gondwana é limitado em relação à Laurásia, Um dos motivos pode ser a presença, na Laurásia, de dois
Laggerstattën bastante trabalhados, na China (Yixian) e na Rússia (Transbaikalia), com um total de 154 espécies
formalmente descritas. No Gondwana, o Brasil apresenta somente 57 espécies descritas, sendo 54 para a Bacia

do Araripe, duas para a Bacia do Pará-Maranhão e uma para a Bacia Sanfranciscana, a Argentina apresenta
apenas uma espécie, o Líbano tem 23 espécies e a Austrália possui quatro espécies.
O maior índice de ocorrências registradas tem relação com as áreas onde se encontram o maior número de
pesquisadores dedicados a estudos taxonômicos destes animais, o que poderia ser uma das causas para esta baixa
riqueza de espécies de hemípteras no Gondwana. Uma evidência para isso pode ser encontrada em Moura-Junior
et al. (2014; 2015), que descrevem preliminarmente um novo notonectideo, comentando que nenhum membro da
família Notonectidae foi descrito para unidades fossilíferas brasileiras, assim como descreve a ocorrência inédita
de três famílias de Hemiptera (Enicocoridae, Gerridae e Saldidae) para o Membro Crato, evidenciando que a
Bacia do Araripe tem um registro fossilífero mais rico e diverso de hemípteras que aquele descrito até o
momento.
Considerando a frequência de ocorrência das espécies em todos os países com unidades fossilíferas do
Cretáceo Inferior, nota-se que países como a China, a Rússia, o Brasil e a Mongólia têm um percentual elevado
em números de descrições, muito por consequência destes países possuírem afloramentos fossilíferos
considerados Laggerstattën. O que influencia nestes números também é um maior envolvimento de
pesquisadores interessados nos estudos acerca da ordem Hemiptera.
O conhecimento dos hemípteras no Gondwana apresenta várias limitações, principalmente quanto às
dificuldades taxonômicas peculiares a este grupo. A escassez de estudos que albergam filogenia, distribuição
biogeográfica, estratigráfica e outros subtemas dentro da paleontologia mostram-se como grandes desafios aos
pesquisadores e será necessário ainda um grande esforço para que tenhamos uma real visão em termos de
conhecimentos gerais dos hemípteras do Cretáceo Inferior, sendo estas importantes lacunas a serem preenchidas
em estudos futuros. Alguns estudos têm indicado que possivelmente a diversidade da subordem está subestimada
no registro fossilífero da América do Sul.
Neste contexto, a presente revisão, apresentando uma síntese da diversidade de hemípteras que se conhece
atualmente no Cretáceo Inferior sul-americano, se mostra relevante, pois pode servir como base para estudos
futuros sobre a paleohemipterofauna. Os resultados obtidos a partir destas considerações contribuem para o
conhecimento da biodiversidade da ordem.
Apoio: CNPq, processos 474952/2013-4, 300857/2012-8.
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O Neopaleozóico representou um intervalo de intensas mudanças climáticas na Bacia do Paraná; de uma região
de clima frio (com ciclos glaciais e interglaciais) durante o Carbonífero Tardio a bacia ficou submetida ao clima
árido / semi-árido durante o Permiano Tardio. A flora desenvolvida nesse período, também conhecida como
Província Florística do Gondwana, é comum para todos os sítios que compunham o paleocontinente, incluindo a
Bacia do Paraná. A flora foi extremamente alterada diante das mudanças climáticas ocorridas.
O presente estudo apresenta alguns resultados obtidos através da sistematização dos dados paleobotânicos da
Bacia do Paraná e posterior análise. Para o entendimento da relação entre o clima e a flora na Bacia do Paraná,
se propôs a divisão de intervalos que correspondem aos grupos litoestratigráficos presentes na bacia nesse
intervalo. São eles: o Grupo Itararé (depositado em clima frio durante os ciclos glaciais / interglaciais, quando a
bacia estava localizada próxima a regiões polares), o Grupo Guatá (depositado em clima temperado úmido,
quando a bacia já havia se deslocado alguns graus para o norte, e os ciclos glaciais já haviam cessado) e o Grupo
Passa Dois (depositado em clima quente, com tendência a climas mais secos para o topo).
Durante o intervalo frio (que compreende o Grupo Itararé) a flora era diversa, sendo dominada por gêneros de
pteridospermatophyta e ocupava principalmente áreas ao norte e ao sul da bacia. Durante o intervalo temperado
(que compreende o Grupo Guatá) a flora esteve em seu momento de máxima diversidade, ocupando quase toda a
bacia, e já se pode encontrar maior presença de gêneros de filicopsida e equisetopsida. Por fim, em seu momento
final no seu intervalo quente (Grupo Passa Dois) a flora sofreu uma diminuição em sua diversidade, além de
gêneros de filicopsida e equisetopsida terem se tornado dominante.
O aquecimento climático acabou resultando na extinção de quase todos os gêneros de plantas viventes do
Permiano. O grupo de plantas que se foi mais abundante e diverso na Província Florística do Gondwana, as
pteridospermatophytas, se tornou extinto no final do período. Uma das hipóteses sugeridas é que o aumento na
competitividade não favoreceu esse grupo de plantas, e nicho ecológico em vacância foi posteriormente ocupado
pelas angiospermas. Ainda existem autores que consideram que a maior quantidade de CO2 teria favorecido a
mutações das pteridospermatophytas, tornando o grupo um dos possíveis ancestrais das angiospermas.
Apoio: FAPESP Projeto 2013/1153-6
Palavras-chave: Bacia do Paraná, Província Florística, Neopaleozóico
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Dados palinológicos têm se revelado como um instrumento auxiliar útil no detalhamento estratigráfico e nas
reconstituições paleogeográficas de bacias sedimentares, ajudando na delimitação e na correlação de horizontes
geradores de hidrocarbonetos. A Bacia do Parnaíba possui um sistema petrolífero mesozóico, além do tradicional
de idade paleozóica, onde a Formação Codó (Cretáceo – Aptiano) possui ampla variedade palinoflorística. Além
disso, o estudo e refinamento bioestratigráfico da seção siliciclástica-carbonática (Aptiano-Albiano) é questão
fundamental para um melhor entendimento dos depósitos de todas as bacias interiores do Nordeste Brasileiro e
sua correlação com as bacias marginais. Este estudo compreende a análise de 51 amostras provindas de furo de
sondagem (Poço PCR-2), perfurado próximo a cidade de Codó no Maranhão na Bacia do Parnaíba. As amostras
da sequência possuem boa preservação e alta variedade de gêneros e espécies indicando grande diversidade
palinoflorística. De modo geral, os grãos de pólen são mais abundantes representados por gêneros de angiospermas
e gimnospermas, este último sendo principalmente representado por pólens poliplicados do gênero
equisetosporites; gêneros como stellatopollis e gnetaceapollenites também foram identificados. Os grãos de pólen
rimulados são muito frequentes ao longo da seção, em algumas porções chegando até a 65% e basicamente
representado pelo gênero classopollis, o que sugere um clima árido e de alta temperatura. Os grãos de esporos são
menos abundantes e variam de 1% a 10% tendo maior abundancia na base da seção. O principal gênero identificado
é o cicatricosisporites o qual é comum nas associações cretáceas no mundo e com ampla distribuição vertical.
Cistos de dinoflagelados também estão presentes na porção intermediária e superior da seção e marcam o início
da sedimentação marinha nesses estratos. Os palinomorfos encontrados ao longo da sequência estudada sugerem
que o ambiente deposicional da Formação Codó é de origem continental com influência marinha. A variação do
clima fica bem evidente devido a presença de pólens diretamente relacionados com ambientes mais áridos e
quentes. Com os dados obtidos, espera-se contribuir para a compreensão dos ambientes e sub ambientes
deposicionais do Aptiano da Bacia do Parnaíba.
Palavras-chave: Bacia do Parnaíba, palinologia, paleoambiente.
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As rochas do Grupo Itararé foram depositadas sob influência de regime glacial/ interglacial durante o
Neopaleozóico da Bacia do Paraná. Tal momento climático, também conhecido como “LPIA” (Late Paleozoic
Ice Age – Idade do Gelo Neopaleozóica) representou um intervalo de diversos pulsos glaciais, que duraram do
Neocarbonífero até o Eopermiano. O Grupo Itararé possui diversificada gama de litofácies como tilitos, ritmitos
e varvitos. Associadas a essas rochas, principalmente na região Norte e Sul da porção aflorante, são encontrados
fitofósseis. As características intrínsecas destes fósseis permitem determinar condições paleoambientais,
paleogeográficas e paleoclimáticas do período em que se depositaram nas bacias, por todo Gondwana.
Com o intuito de determinar tais condições, foram analisadas selecionadas amostras de rocha encontradas em
quatro afloramentos nas proximidades de Salto (SP) e Campinas (SP). Tais afloramentos representam a porção
basal do Grupo Itararé e se encontram próxima ao embasamento rochoso Pré-Cambriano. A partir de estudos
morfológicos foi possível estabelecer o gênero dos espécimes encontrados. As amostras continham esporófitos
de briófitas, identificados como Dwykea araroii, e megásporos identificados como Sublagenicula brasiliensis.
Através da caracterização química dos espécimes com EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) se pode observar
que a composição dos fósseis era majoritariamente carbonosa. Os espécimes também foram fotografados e
medidos a fim de efetuar uma comparação entre os caracteres determinantes de espécies previamente descritas
para o Gondwana.
O gênero Dwykea também é encontrado na Bacia do Karoo. Já os megásporos, identificados como
Sublagenicula brasiliensis, são encontrados em todo Gondwana, provavelmente associados alicófitas (e.g.
Brasilodendron). A partir da associação Dwykea / Sublagenicula foi proposta uma nova fitozona para o Grupo
Itararé denominada Dwykea em decorrência de tal espécie de bryophyta. Diferentemente das outras floras do
Grupo Itararé, a associação florística Dwykea é característica de ambiente proglacial, além de representar a flora
precursora da Flora de Glossopteris e a paleoflora mais antiga do Gondwana no estado de São Paulo.
Palavras-chave: Grupo Itararé, Bryophyta, Megásporo.
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Esporos fósseis relacionados à família Anemiaceae (Classe Polypodiopsida, Ordem Schizaeales) – e.g.,
Appendicisporites, Cicatricosisporites, Nodosisporites e Plicatella – oriundos de diversos estratos de bacias
brasileiras e do mundo estão sendo agrupados para uma análise bioestratigráfica objetivando averiguar a
amplitude no tempo geológico de suas espécies. Apesar da existência de centenas de morfoespécies, são
relativamente poucas as espécies consideradas como fósseis-guia, encontrando-se subutilizadas para fins
estratigráficos. Uma das razões desse problema é a falta de inventário completo das morfoespécies com os
respectivos dados estratigráficos. Pelo fato das diferenças entre algumas espécies serem muito sutis, muitos
especialistas acabam as registrando simplesmente como ”Cicatricosisporites spp.”. Por ocorrerem em vários
níveis estratigráficos, é grande o potencial de sua aplicação na datação e correlação, e, sendo assim, é de
interesse fazer um inventário. Pesquisas bibliográficas da ocorrência destes esporos em diversas bacias pelo
mundo estão sendo realizadas no presente trabalho. Uma planilha Excel dividida no tempo geológico foi
montada, e nesta estão sendo plotadas nas diferentes idades as ocorrências das espécies de Cicatricosisporites e
esporos afins. O estudo levantou a amplitude em função do tempo geológico de 48 tipos de fosseis esporos com
respectivos dados cronoestratigráficos, sendo 27 tipos encontrados somente no Cretáceo (145 Ma – 65,5 Ma).
Destes, 15 tipos pertencentes do Cretáceo Inferior (145 Ma – 100 Ma) e deste último grupo, os tipo C.
microstriatus , Corniculatisporites auritus e Striamonoletes pseudorogensis ocorrem somente no intervalo
Aptiano – Albiano (125 Ma – 100 Ma) cujo intervalo relativamente curto em relação aos outros sugere um
grande potencial como fóssil-guia.A correlação e registro das amplitudes dessas ocorrências é de grande valia
quanto a compreensão evolutiva do Mesozóico até nossos dias. Além do levantamento de valores
bioestratigráficos, deverá ser realizado também o inventário de ocorrências geográficas com dados de bacias
brasileiras e estrangeiras atualizados . Esses dados, plotados em mapas paleogeográficos (reconstituição dos
continentes), deverão trazer contribuições importantes sobre à Paleofitogeografia.

Apoio: CAPES, CNPQ.
Palavras-chave: Esporo, Bioestratigrafia, Anemiaceae, Geocronologia, Palinologia
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A Bacia de Sergipe-Alagoas, situada no Nordeste do Brasil, destaca-se por possuir importantes registros fósseis
marinhos que servem de base para compreender a evolução do oceano Atlântico Sul. Dentre as bacias de
margem continental brasileira, esta possui a mais completa e exposta sucessão estratigráfica do Mesozóico
Superior. A sucessão carbonática do Cretáceo encontra-se bem representada e inclui a Formação Riachuelo,
originada a partir da subsidência térmica da bacia e depositada em ambiente de plataforma carbonática mista,
inicialmente em condições marinhas restritas e, posteriormente em mar aberto, com registro estendendo-se do
Neo-Aptiano ao Cenomaniano. Esta formação encontra-se subdividida em três membros: Angico, Maruim e
Taquari, onde o Membro Maruim, normalmente presente nos altos estruturais, constitui o membro alvo deste
estudo e consiste de fácies carbonáticas de águas rasas compostas predominantemente por calcários oolíticooncolíticos associados à biolititos algálicos. Este trabalho teve como principal objetivo realizar um estudo
paleocólogico, a partir da caracterização petrográfica e identificação de diferentes tipos de organismos
bioconstrutores e suas associações, encontrados nas rochas aflorantes da Formação Riachuelo da Sub-bacia de
Sergipe, integrado a um estudo paleoambiental, através da aplicação da técnica de microfácies, que possibilitou o
refinamento dos ambientes deposicionais da Formação. A condução desta pesquisa deu-se a partir de
levantamento bibliográfico, descrição e utilização de dados de campo pertencentes ao Projeto “Caracterização
Multiescalar de Reservatórios Carbonáticos”, desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe. Foram
analisadas sistematicamente 67 lâminas delgadas, em microscópio ótico Leica DM 2500P, com equipamento
fotográfico acoplado e como principais bases classificatórias utilizou-se os conceitos de Dunham (1962), Sibley
e Gregg (1987), Embry e Klowan (1971) e a aplicação das técnicas de microfácies desenvolvida pelo geólogo de
Petróleo da Petrobras Paulo Tibana. Dentre os principais constituintes não bioclásticos destacam-se os oólitos e
oncólitos com núcleos diversos, pelóides e intraclastos, dentre os grãos bioclásticos há uma grande diversidade
ecológica sendo possível identificar algas vermelhas coralináceas e solenoporáceas, algas verdes dasicladáceas e
codiáceas, corais, associações microbiais e subordinadamente foraminíferos bentônicos textularídeos,
miliolídeos, foraminíferos planctônicos, equinóides, moluscos e artrópodas. Através do estudo das propriedades
texturais e relações paleoecológicas destas rochas, foi possível distinguir 15 microfácies detalhadas, sendo estas
associadas a 8 microfácies principais, mudstone, wackstone, packstone, grainstone, floatstone, rudstone,
framestone e bindstone, organizadas em ordem crescente de nível de energia para se chegar a uma interpretação
do ambiente deposicional. As microfácies de menor energia são representadas pelos doloespatitos, mudstone,
framestone e bindstone, compostas normalmente por associações de organismos biocontrutores, que necessitam
de baixa energia para se formarem, seguida dos wackstone compostos normalmente por pelóides, foraminíferos
bentônicos, ostracodes e moluscos, packstone contendo diversos organismo como as algas vermelhas e verdes,
oncólitos, moluscos e equinóides, e os grainstone, floatstone e rudstone, representando a microfácies de maior
energia e composição mais variada.
Palavras-chave: Sub-bacia de Sergipe, Rochas carbonáticas, Membro Maruim.
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Um trabalho de mapeamento geológico nas imediações do município de Lagoa dos Patos, norte de Minas Gerais,
revelou diversos afloramentos fossilíferos com ocorrência de estruturas de possível origem algal, invertebrados e
vertebrados. As seções neoproterozoicas são representas pelas unidades do Grupo Bambuí, especificamente as
formações Lagoa do Jacaré, com intercalações de calcarenitos e calcilutitos e com registros de oncoides, e Serra
da Saudade, em contato gradacional com a primeira, com predomínio de siltitos e localmente lentes de
calcilutito, sem ocorrências fósseis. A Bacia Sanfranciscana está representada pelo Grupo Areado (Formação
Quiricó), assentado em discordância erosiva sobre a Formação Serra da Saudade e com predomínio de
sedimentos terrígenos, na forma de sucessivas intercalações de argilitos, siltitos, arenitos e calcretes. Os fósseis
mais comuns são ostracodes, distribuídos em pelo menos cinco horizontes pelíticos e psamíticos, minimamente
referidos às famílias Darwinulidae e Ilyocyprididae. O trabalho de triagem e identificação ainda é preliminar e
deverá revelar uma quantidade maior de táxons. Bioturbações são representadas por tubos verticais
centimétricos, levemente curvados, preenchidos com material litificado, com superfície interna apresentando
rugas horizontais irregulares, variando de 1 a 2 mm de altura, separadas por sulcos de menor dimensão. A
morfologia é compatível com estruturas resultante do crescimento de raízes. Um registro adicional inclui ossos
fragmentados de arcossauros, com perda significativa de superfície óssea por intemperismo ou diagênese. Em
seções delgadas, os ossos apresentam remodelamento haversiano, sugerindo tratar-se de indivíduos em estágios
ontogenéticos mais avançados. Em algumas porções, os ósteons estão muito fragmentados, possivelmente pela
expansão da calcita oriunda da permineralização. As dimensões indicam que pelo menos um indivíduo de grande
porte está presente na assembleia, provavelmente um dinossauro, o que é compatível com achados anteriores em
seções correlatas de regiões próximas. Os registros preliminares aqui descritos revelam um grande potencial para
novas descobertas e expandem o conhecimento atual sobre a paleobiota das coberturas sedimentares do Cráton
do São Francisco.
Apoio: FAPEMIG (APQ-00517-13)
Palavras-chave: Cráton do São Francisco, Neoproterozoico, Cretáceo, paleobiota
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As seções estratigráficas referidas às fácies lacustres do Grupo Areado (Formação Quiricó), Eocretáceo da Bacia
Sanfranciscana, aflorantes na região de Presidente Olegário (noroeste de Minas Gerais), são largamente
conhecidos pela abundante ocorrência de fósseis do actinopterígio Dastilbe moraesi (Gonorynchiformes:
Chanidae). Apesar de conhecidos desde a década de 50, os modos de preservações e a origem destes depósitos
fossilíferos ainda foram pouco explorados. Uma análise tafonômica básica conduzida em um afloramento com
folhelhos calcíferos referidos à Formação Quiricó, próximo ao distrito de Galena, revelou uma concentração
diferencial de esqueletos relativamente completos de Dastilbe ao longo da seção. A rocha finamente laminada
apresenta intercalações de calcita micrítica, onde invariavelmente ocorrem os fósseis de peixes, com calcita
espática, formada de cristais laminares, perpendiculares ao acamamento (possíveis pseudomorfos). Os conjuntos
de lâminas formadas basicamente por calcita micrítica apresenta maior frequência de cristais de quartzo e tem
um aspecto terrígeno, mais claro. Os horizontes com maior ocorrência de calcita espática tem coloração
avermelhada e maior concentração de halita e biotita (difração de raio-X). Na fácies mais clara, os esqueletos são
mais completos e melhor preservados, enquanto que na avermelhada, os fósseis são mais fragmentados (restos
milimétricos ou submilimétricos) ou mais frequentemente preservados como impressões. Isso pode estar
associada à natureza pouco favorável de depósitos evaporíticos à preservação de fósseis. Outros elementos
macroscópicos associados (raros vegetais e larvas de insetos aquáticos) sugerem tratar-se de uma assembleia
predominantemente autóctone/parautóctone. Microscopicamente, os fósseis de peixes aparecem com textura lisa
e coloração âmbar-escuro (luz normal) ou opaco (luz polarizada). Sua mineralogia indica preservação de
fluorapatita e calcita. Em geral, a ocorrência de fluorapatita em ossos de vertebrados fósseis é atribuída à
substituição de um grupo hidroxila por fluoreto, como já registrado em depósitos marinhos. As evidências
sugerem um processo de permineralização calcítica com modificação da hidroxiapatita no processo diagenético.
Apoio: FAPEMIG (APQ-00517-13)
Palavras-chave: Grupo Areado, Fossildiagênese, peixes fósseis
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O método gravimétrico é um método de prospecção geofísica que tem como base a detecção de anomalias do
campo gravitacional da Terra causadas pela diferença de densidade das rochas em subsuperfície. Para que os
dados de um levantamento gravimétrico sejam analisados e interpretados, é necessário anteriormente corrigí-los
para as variações gravitacionais que não sejam provenientes de diferenças de densidade das rochas em
subsuperfície. Este processo é denominado redução gravimétrica, e um dos métodos de correção é o Bouguer. A
anomalia Bouguer é a anomalia de gravidade extraída a partir da correção de mesmo nome, que elimina os
efeitos da massa que possa existir entre o nível de observação e o nível do mar. A Bacia de Santos é uma vasta
porção da margem leste brasileira formada a partir de processos de rifteamento da crosta durante a ruptura do
supercontinente Gondwana no Mesozóico. Sua história evolutiva é marcada por intenso tectonismo também
associado à evolução halocinética formando grandes diápiros de sal, além de um expressivo magmatismo. A
utilização de dados gravimétricos de altimetria por satélite integrados a seções sísmicas 2D permitem um estudo
mais detalhado das estruturas profundas da bacia que porventura não sejam de fácil interpretação quando de
posse somente do dado sísmico de reflexão. A anomalia Bouguer é apresentada sob a forma de mapas e perfis
gravimétricos e integrada a perfis sísmicos previamente interpretados. Um ajuste entre as anomalias de campo
regional e anomalias locais permitiu que os perfis fossem gradualmente ajustado para que fossem esboçadas
graficamente. Uma importante característica regional predominate nos perfis gravimétricos de anomalia Bouguer
empregados a Bacia de Santos está associada a variação de profundidade da descontinuidade de Mohorovicic.
Esta estrutura foi identificada por uma anomalia bouguer predominantemente positiva que aumenta
gradualmente em mGal (milligal) de oeste para leste foi identificada e subtraída a partir da aplicação de uma
função polinomial de terceiro grau conhecida. Perfis foram elaborados sobre linhas sísmicas dip de escala
regional na bacia permitindo em um primeiro momento a identificação de diversas anomalias locais de curto
comprimento de onda de característica negativa, associados no geral aos grandes diápiros de sal. Uma feição de
escala regional, associada a Zona de Fratura de Florianópolis é identificada por uma expressiva anomalia
Bouguer positiva causada pela presença de rochas típicas de crosta oceânica próximas à superfície. Outra
importante estrutura identificada nos mapas geológicos da bacia é a Dorsal de Abimael. Esperava-se encontrar
uma anomalia gravimétrica positiva associada a rochas ígneas, porém esta encontra-se sobreposta por uma
anomalia negativa associada a um grande diápiro de sal, e na sísmica são verificadas falhas associadas a tal
estrutura.
Palavras-chave: Bacia de Santos, método gravimétrico, anomalia bouguer, sísmica
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A Formação Pico do Itapeva ocupa uma área de cerca de 20 km em uma faixa de rumo NE-SW na zona
de interferência entre faixas Brasília e Ribeira, região de Campos do Jordão, leste de São Paulo. Consiste em
uma sucessão sedimentar grano e estratocrescente para o topo, deformada em condições metamórficas de facies
xisto verde, que compreende três unidades litoestratigráficas: I. inferior- camadas delgadas de lutitos laminados,
fácies heterolítica tipo ondulada e subordinadas camadas delgadas de arenitos maciços; II. intermediáriacamadas delgadas a médias, laminadas ou maciças, de arenitos com grânulos e seixos espalhados; III. superiorruditos polimíticos com lentes de arenitos, aparentemente maciços. Os contatos entre estas unidades são
transicionais. Com os dados obtidos até o momento, é possível interpretar a sucessão como uma associação de
facies deltáica, possivelmente em ambiente de leque deltáico. Os ruditos são conglomerados e brechas com
seixos de quartzo de veio, feldspatos, granitóides, ortognaisses e xistos. Os arenitos são arcoseanos e
feldspatolíticos com baixa maturidade textural, derivados da erosão de granitóides, ortognaisses e xistos.
A sucessão apresenta acamamento com mergulhos para SE superiores a 75° no norte da área, passando a
ângulos entre 75° e 50° na porção sul. A foliação tectônica é uma clivagem ardosiana ou foliação anastomosada
nas rochas grossas, de traço NE-SW e mergulho íngreme para SE, subparalela a oblíqua ao acamamento. As três
unidades repousam em discordância litológica sobre embasamento composto por metagranitóides do Batólito
Serra da Água Limpa (Nappe Socorro). No sul da área, a formação é truncada pela Zona de Cisalhamento
Buquira, uma estrutura de rumo NE-SW, com mergulhos superiores a 60° para SE, de movimentação reversa
dextral. Esta zona separa a sucessão de um conjunto de rochas pertencente ao Terreno Embu, que inclui granada
muscovita xisto, biotita anfibólio xisto e ortognaisses graníticos. Provavelmente, a zona de cisalhamento e a
foliação estão associadas à fase de inversão e encurtamento da bacia, resultado de uma compressão SE-NW que
pode ser relacionada à evolução da Faixa Ribeira.
Palavras-chave: Formação Pico do Itapeva, Faixa Ribeira, Neoproterozoico-Cambriano
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O presente trabalho traz os resultados da cartografia e análise tectonossedimentar do Cenozoico da região da
bacia de Volta Redonda, inserida no segmento central do Rifte Continental do Sudeste do Brasil (RCSB). Foi
reconhecido um mosaico de ocorrências sedimentares de idade paleogênica (definidas como: área do Cafundó;
gráben de Colônia Santo Antônio; área de Belmonte; área de Jardim Amália; gráben de Casa de Pedra - mais
importante da região, por seu registro sedimentar e vulcânico; gráben de Dorândia; área de Vargem Alegre),
além de importantes grábens quaternários (gráben do Rio do Bananal; gráben da Usina), distribuídos ao longo de
trend ENE-WSW. O preenchimento sedimentar por sistemas aluviais paleogênicos, com presença de rochas
vulcânicas, foi relacionado a três estágios tectônicos: fase pré-rifte, vinculada à deposição da Formação Ribeirão
dos Quatis, atualmente posicionada sobre altos estruturais; fase rifte I, principal fase de abertura, a que se
relaciona a Formação Resende, com desenvolvimento de sistemas fluviais, leques aluviais e importante
vulcanismo basanítico (Basanito Casa de Pedra); e fase rifte II, a que se relacionam os depósitos da Formação
Pinheiral, responsáveis pela colmatação dos depocentros paleogênicos. Acumulações significativas de depósitos
aluviais posteriores ao registro paleogênico estão relacionadas aos grábens quaternários. Os depocentros
paleogênicos apresentam-se com geometria em hemigráben, limitados a norte ou a sul por sistemas de falhas
normais, e a leste e a oeste por importantes zonas de transferência (zonas de transferência de Barra Mansa e de
Pinheiral). Também foram identificados três eventos tectônicos rúpteis deformacionais, correlacionáveis aos
descritos na literatura: o mais antigo, de provável idade oligocênica, caracteriza-se por um binário de
transcorrência sinistral E-W; o segundo evento, a um binário de transcorrência dextral E-W, com provável idade
pleistocênica; e o terceiro e último evento deformacional corresponde a uma distensão NW-SE, de idade
holocênica. A atual configuração da região da bacia de Volta Redonda resulta do somatório das diversas
estruturas relacionadas à sua abertura e deformação. Da reconstrução paleogeográfica, conclui-se que: os locais
onde estão registrados os depósitos da Formação Ribeirão dos Quatis, especialmente a área de Belmonte, teriam
se comportado como altos estruturais externos aos depocentros dos estágios rifte; as regiões dos grábens da
Usina, Casa de Pedra e Dorândia, bem como as áreas de Jardim Amália e Vargem Alegre constituem a bacia de
Volta Redonda stricto sensu, originadas como calhas deposicionais conectadas, parcialmente segmentadas por
altos estruturais e zonas de transferência (entre as quais a Zona de Transferência de Pinheiral); os grábens de
Colônia Santo Antônio, do Rio do Bananal e a área do Cafundó também formariam um sistema de calhas
parcialmente conectadas, porém isoladas dos demais depocentros da bacia pela Zona de Transferência de Barra
Mansa. Os grábens quaternários (da Usina e do Rio do Bananal) seriam produto da reativação de depocentros
paleogênicos durante o evento de distensão final holocênica. Da caracterização deste mosaico de ocorrências
sedimentares, a região da bacia de Volta Redonda passa a apresentar um novo quadro, com dimensões em torno
de 40 km na direção ENE-WSW e 10 km na direção NW-SE.
Apoio: CNPq; PROAP-CAPES (PPGL/UFRJ)
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Estudos paleoecológicos, geoquímicos e paleobiogeographic são considerados para cobrir a necessidade de
integração biostratigrafica e paleoambiental para a Formação Morro do Chaves. Estudos micropaleontológicos,
associados a macrofósseis (peixes, tartarugas, macro bivalves e pterossauro), encontrados nestas litologia podem
levar a uma nova compreensão paleobiogeográfica para a unidade. A Formação Morro do Chaves é formada
essencialmente por intervalos calcirruditos (macro bivalves bioclastos, "coquinas") intercalados com folhelhos
cinza ao verde. Os folhelhos foram depositados em águas relativamente profundas, sob condições redutoras, com
níveis ricos em matéria orgânica e elementos fósseis associados fósseis. Nódulos de pirita são encontrados ao
longo dos níveis orgânicos, sendo os mesmos analisados para isótopos de enxofre. Estudos palinológicos em
amostras de poços identificaram alguns elementos de origem marinha ou tolerantes salinidade, o que pode
representar um importante contributo para as evidências de entrada águas marinhas provavelmente norte neste
setor da bacia, antes da chegada das águas do Atlântico Sul. Estas pistas estão sendo analisadas mais
detalhadamente e integrados com dados paleogeográficos globais para permitir uma compreensão mais profunda
desta invasão de águas possivelmente Tethianas. Os resultados de COT nos folhelhos versus Enxofre Total
(piritas e folhelhos), plotados em gráfico por Pontes (2013) caracterizam intervalos de maioria salinidade a
hipersalino, em intervalos onde também foram realizados estudos palinológicos. A integração dos dados sobre a
Formação Morro do Chaves permite reconhecer a sua deposição em uma área costeira de um grande ambiente
aquático, como uma lagoa/laguna. A associação esporopolínica registra que esta lagoa contem em sua borda uma
vegetação herbácea simples, com áreas montanhosas remotas, onde uma vegetação arbórea de grande porte pode
ser encontrada, sob uma condições geral de clima quente e restrita disponibilidade de água. A acessibilidade do
material palinologico para o ambiente aquoso de deposição foi controlada por chuvas sazonais nas terras altas e
pelas correntes de ar. Relacionado com esta associação estão presentes uma esporos de fungos, o que indica uma
humidade relativa provavelmente associada a região plana e rebaixada nas proximidades da zona costeira,
contendo pântanos. A análise microscópio óptico sob luz fluorescente permitiu alguns progressos em alguns
intervalos amostrados onde foram identificadas vesículas algálicas, introduzindo ao sistema de deposição um
novo elemento, as algas. Tratam-se de possíveis ficomas de algas Prasinophyceae, identificados em dois
intervalos localizados na parte superior da secção estratigráfica descrita. O habitat de espécies vivas de classe
Prasinophyceae é predominantemente marinhas, mas também há registros em ambientes de água doce ou salobra
(Tappan, 1980). Estes dados suportam a concepção de Arai (2009) relacionada com invasões marinhas
provenientes de nordeste. A partir destes dados ainda preliminares no contexto dos estudos em desenvolvimento,
pode-se desenvolvem uma primeira tentativa de reconstrução paleoambiental e paleogeográfica da Formação
Morro do Chaves. Desta maneira, conclui-se que a ocorrência de elementos marinhos nestes intervalos
Neocomiano pode estar relacionada com entrada de “águas Thetians”, vindos através da conexão com o
Atlântico Central, configurando “sea ways” através de uma região de crosta continental, como já aponta Arai
(2009).
Apoio: laboratório progeologia/nupeg-ufs, rede carmod/petrobras
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RESUMO
De maneira geral o Supergrupo Espinhaço corresponde ao registro de preenchimento de um segmento
polibacinal ensiálico, tectonicamente invertido, onde o embasamento controlou a deformação da cobertura
(Danderfer 2000, Danderfer & Dardene 2002). As relações estruturais entre formação de bacia e inversão
tectônica foram aqui investigadas na zona triangular de Monte Azul (ZTMA; Costa 2013), centro-norte do
Espinhaço Central, na porção noroeste do cinturão de cavalgamentos da Serra do Espinhaço Meridional – setor
ocidental da faixa Araçuaí (Alkmim et al. 2007). A ZTMA representa uma feição morfoestrutural delimitada a
leste pela falha de Santo Onofre, de direção N-S, e pelos contatos aproximadamente lineares feito entre as rochas
supracrustais com o embasamento ao longo da porção ocidental, a norte com direção NE-SW e sul, NW-SE
(Figura 1).
Na ZTMA a cobertura é representada pelos sintemas Mato Verde (sucessão vulcano-sedimentar de idade
eocalimiana relacionada com o preenchimento de um rifte; Costa et al. 2014), Vereda da Cruz (registro de uma
fase sag; Costa et al. 2014), Montevidéu (rifte desenvolvido entre 1,2 - 0,9 Ga; Danderfer et al. 2009, Costa
2013) e Santo Onofre (rifte mais novo do que 0,9Ga; Schobbenhaus 1996). Depósitos conglomeráticos de leques
aluviais do Sintema Mato Verde permitiram interpretar os contatos do embasamento/cobertura como
relacionados a falhamentos durante o rifteamento e preenchimento de sua bacia: o contato NE-SW marcaria uma
falha normal enquanto que o NW-SE, uma falha de transferência dextral, que permitiu a acomodação da
deformação extensional da bacia.
O segundo estágio de rifteamento na região gerou um sistema de falhas normais a oblíquas normais, com
traço submeridiano. A oeste deste sistema uma ampla área foi soerguida na porção central da ZTMA o que levou
à erosão como também o desaparecimento de unidades mais antigas do arcabouço da bacia. A leste foi gerado
uma depressão que abrigou a sucessão sedimentar do Sintema Montevidéu. A última fase de rifteamento é
marcada pelo registro sedimentar do Sintema Santo Onofre, com a borda de falha da bacia definida pela falha
Santo Onofre e bloco baixo a leste.
A partir da análise estrutural da ZTMA foi caracterizada uma deformação compressiva ESE-WNW,
onde as maiores taxas de encurtamento estão na porção sul desse segmento. Para norte há uma diminuição
progressiva dos efeitos deformativos, o que evidencia taxas de inversão menores. Associado a esta deformação
tem-se um efeito transpressivo sinistral. Durante tais processos, as falhas normais dos riftes Mato Verde e Sítio
Novo foram reativadas como reversas e de alto ângulo. Da mesma forma, Bertoldo (1993) descrevem a falha de
Santo Onofre como de natureza normal e invertida durante a orogênese Brasiliana.
O arcabouço tectônico da ZTMA é marcado por uma deformação progressiva e heterogênea que
possibilitou a individualização de três domínios estruturais: (a) domínio I, na parte norte, (b) domínio II, situado
na região central e (c) domínio III, exposto no extremo sul. A estruturação tectônica observada no domínio I
decorreu provavelmente da inversão de um hemigráben a partir de uma convergência frontal, evidenciados pela
relação da clivagem S1 com a lineação L1. Neste domínio, o embasamento, localizado na borda oeste atuou como
um anteparo rígido durante o tectonismo e, em conseqüência, o mergulho da foliação próximo ao contato
apresenta um sentido contrário, com mergulho para oeste. É possível que durante o processo de inversão a
deformação foi acomodada também pelo embasamento, representada pela existência de zonas de cisalhamento

com trend NE-SW. A presença de tais estruturas de mesma direção da paleofalha extensional favorece a idéia da
existência de uma falha invertida nesta borda.
O arcabouço estrutural do domínio II evoluiu a partir do encurtamento de uma capa de falha com
morfologia sinformal, todavia há uma componente oblíqua associada, evidenciada pelo caimento da lineação L 1.
A falha de transferência foi reativada como uma falha de rasgamento de alto ângulo e apresenta uma
componente sinistral. Nota-se que as rochas deste setor experimentaram uma deformação mais intensa,
evidenciada pela presença de foliação milonítica. Neste domínio, o encurtamento fez com que a cobertura fosse
empurrada contra as rochas do embasamento a oeste, característica que evidencia um regime tectônico
transpressivo para este domínio.
O domínio III apresenta as maiores taxas de encurtamento evidenciadas pelas dobras com eixos N-S. O
intenso dobramento ocorre devido à zona estreita junto à interface cobertura-embasamento e a falha de Santo
Onofre. De acordo com a relação clivagem S1 e lineação L1 o regime tectônico para esse domínio é compressivo
frontal. A mudança da direção da falha do Grama de NW-SE para N-S no domínio III também evidencia a
mudança do regime tectônico. Nota-se também que as rochas do embasamento apresentam-se cisalhadas, o que
evidencia uma participação conjunta destas com os dobramentos das rochas da cobertura.
Com base na elucidação dos dados deste trabalho, pode-se dizer que durante a inversão da bacia, a
geometria das paleofalhas, reativadas como reversas, influiu consideravelmente na arquitetura geométrica do
segmento estudado, formando a zona triangular de Monte Azul.
Palavras-chave: Supergrupo Espinhaço, Falha de Santo Onofre, Zona triangular de Monte Azul.

Figura 1: Mapa litoestrutural com os estereogramas de atitudes dos dados de campo associados a cada domínio estrutural.
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Este trabalho integra os resultados mais recentes sobre a estratigrafia, tectônica e cartografia do Cenozoico na
região das bacias sedimentares de Resende e Volta Redonda, situadas no segmento central do Rifte Continental
do Sudeste do Brasil (RCSB), sendo apresentados mapas e quadros litoestratigráficos unificando eventos
tectônicos e unidades cenozoicas correlacionáveis. A Formação Ribeirão dos Quatis, de provável idade
paleocênica, associa-se ao pré-rifte deste setor do RCSB, consistindo em arenitos e conglomerados relacionados
a um sistema fluvial entrelaçado de alta energia; a Formação Resende, de idade eocênica, vincula-se ao primeiro
e mais importante estágio tectônico do RCSB, sendo constituída por associações de fácies de leques aluviais e
sistemas fluviais entrelaçados, os primeiros ocorrendo ao longo das bordas de falhas principais, situadas a sul na
região da bacia de Volta Redonda, e a norte na bacia de Resende. Depósitos de leques aluviais derivados
predominantemente dos maciços alcalinos de Itatiaia e Morro Redondo denominam-se Membro Itatiaia da
Formação Resende. Na bacia de Volta Redonda, ocorrem derrames vulcânicos basaníticos intercalados a
depósitos da Formação Resende, denominados na literatura como Basanito Casa de Pedra, com idades em torno
de 50 Ma. A Formação Pinheiral (e o anteriormente denominado Membro Acácias da Fm. Resende na bacia
homônima), de provável idade oligocênica, corresponde ao registro de um novo sistema fluvial entrelaçado,
apresentando fácies com maior maturidade textural e composicional em relação àquelas da Fm. Resende, além
de espessas lentes pelíticas. Registros de um sistema fluvial meandrante neogênico, denominado Formação
Floriano, ocorrem na porção central e leste da bacia de Resende. Depósitos aluviais pleistocênicos e holocênicos
distribuem-se amplamente na região, sendo frequentemente controlados por estruturas neotectônicas. São
reconhecidos quatro eventos tectônicos na evolução cenozoica regional, sendo um de abertura e três
deformacionais. O evento de abertura, vigente entre o Eoceno e Oligoceno inicial, relaciona-se a uma distensão
NW-SE, gerador de falhas normais NE-SW, paralelas ao eixo dos principais depocentros. O mais antigo evento
deformacional, de provável idade oligocênica, caracteriza-se por um binário de transcorrência sinistral E-W; o
segundo, a um binário de transcorrência dextral E-W, com provável idade pleistocênica; o último, a uma
distensão NW-SE, de idade holocênica. O mapa geológico foi elaborado em ambiente SIG, com auxílio de
ferramentas de sensoriamento remoto e modelos digitais de terreno, a partir de dados da literatura e
levantamentos de campo recentes, gerando um produto final compatível com a escala 1:25.000. No contexto
regional, torna-se evidente que essas bacias constituem um sistema particular, considerando que são conectadas
por zonas de transferências dextrais antitéticas, que também articulam o segmento central e oriental do RCSB.
Palavras-chave: Cartografia Geológica; Cenozoico; Bacias de Resende e Volta Redonda.
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RESUMO
A Bacia Pico do Itapeva (BPI), localiza-se no planalto de Campos do Jordão e sendo as primeiras
referências as suas rochas feitas por Almeida (1969) e posteriormente definida como Formação Pico do Itapeva
(Cavalcante et al, 1979). A BPI integra um conjunto de pequenas bacias sedimentares que ocorrem nas regiões
SE e S do Brasil, desenvolvidas no final do Neoproterozóico, durante período de transição da plataforma
brasileira. Trabalhos anteriores caracterizam-na como uma bacia pull-apart com orientação NE-SW de
aproximadamente 14km de extensão e largura máxima de 1,5km, preenchida por metaconglomerados,
metarcóseos e metapelitos, metamorfizados em facies xisto verde baixo e estruturada em sinformal revirado,
com acamamento sedimentar e clivagem mergulhando para SE (Cavalcante et al, 1979; Juliani et al, 1990;
Riccomini 1993; Riccomini & Coimbra, 1996, Teixeira et al, 2004).
Os trabalhos acima mencionados apresentam discordância quanto a ordem estratigráfica da BPI, com
Cavalcante et al (1979) e Juliani et al (1990) interpretando os metaconglomerados como unidade basal e os
metapelitos como topo da bacia, enquanto Riccomini & Coimbra (1996) e Teixeira (2000) defendem uma ordem
estratigráfica oposta, com os conglomerados no topo da sequência. Este trabalho integra projeto do prof. Rodrigo
Peternel (FGEL/UERJ) que remapeou as rochas da BPI, realizando perfis colunares, análises estrutural,
petrográfica, microtectônica e geocronológica. A partir dos novos dados das rochas da BPI e dados petrográficos
pode-se identificar 5 litotipos origens sedimentar e 1 de origem ígnea, agrupados em 4 unidades

litoestratigráficas.
Os dados coletados corroboram com a ordenação estratigráfica defendida por Riccomini & Coimbra
(1996) e Teixeira (2000), com rochas de granulometria fina na base e os conglomerados no topo. Entretanto
novas evidências são apresentadas em relação a evolução e sedimentação da BPI: a) o contato basal foi
reconhecido como uma discordância litológicas entre as rochas da BPI e do seu embasamento, localmente
afetado por zonas de cisalhamento que atuaram no fechamento da bacia; b) O reconhecimento de uma
discordância angular interna a BPI, na base dos metaconglomerados; c) o ligeiro aumento no grau metamórfico
registrado nas rochas da BPI em direção ao topo e a Zona de Cizalhamento Buquira, associado aos esforços
tectônicos que provocaram seu fechamento

Palavras-chave: Bacia Pico do Itapeva; estratigrafia, estrutural

INTRODUÇÃO
A Bacia Pico do Itapeva (BPI), localiza-se no planalto de Campos do Jordão (Fig.1) e sendo as primeiras
referências as suas rochas feitas por Almeida (1969) e posteriormente definida como Formação Pico do Itapeva
(Cavalcante et al, 1979). A BPI integra um conjunto de pequenas bacias sedimentares que ocorrem nas regiões
SE e S do Brasil, desenvolvidas no final do Neoproterozóico, durante período de transição da plataforma
brasileira. Trabalhos anteriores caracterizam-na como uma bacia pull-apart com orientação NE-SW de
aproximadamente 14km de extensão e largura máxima de 1,5km, preenchida por metaconglomerados,
metarcósios e metapelitos, metamorfizados em facies xisto verde baixo e estruturada em sinformal revirado, com
acamamento sedimentar e clivagem mergulhando para SE (Cavalcante et al, 1979; Juliani et al, 1990; Riccomini
1993; Riccomini & Coimbra, 1996, Teixeira et al, 2004). Netes trabalhos os limites dos seus depósitos com o

embasamento são considerados tectônicos, dados por falhas que constituem ramificações das zonas de
cisalhamento transcorrentes de Jundiuvira e Buquira (Hasui et al.,1978), que convergem entre si na
região. Os trabalhos acima mencionados apresentam discordância quanto a ordem estratigráfica da BPI, com
Cavalcante et al (1979) e Juliani et al (1990) interpretando os metaconglomerados como unidade basal e os
metapelitos como topo da bacia, enquanto Riccomini & Coimbra (1996) e Teixeira (2000) defendem uma ordem
estratigráfica oposta, com os conglomerados no topo da sequência.
O presente trabalho apresenta dados sobre os litotipos que compõem a BPI, sua estratigrafia e registros
estruturais, o qual fazem parte de mapeamento recente da BPI, com realização de perfis colunares, análises
estrutural, petrográfica, microtectônica e geocronológica (em andamento).

Figura 1:Localização geográfica da área de estudo, representada de forma simplificada pelo polígono vermelho (imagem de
satélite obtida do “Google Earth”), com indicação dos três segmentos (1, 2 e 3) de ocorreência de rochas da BPI.

CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA
A partir do mapeamento realizado pode-se identificar 5 litotipos de origens sedimentar, e 1 de origem
ígnea, agrupados em 4 unidades litoestratigráficas, que serão descritos abaixo seguindo a ordem estratigráfica
proposta neste trabalho para a BPI. Estas unidades ocorrem em contato discordante e brusco sobre rochas do
embasamento, composto por metagranitóide porfirítico, anfibolito e sillimanita-granada-biotita xisto.
A unidade basal da BPI é composta por metarritmito, em contato discordante e brusco sobre rochas do
embasamento. É composto por intercalação milimétrica a centimétrica de lâminas e escassas camadas delgadas
de metasiltitos / metargilito de coloração cinza claro a escuro e metawacke de granulometria fina e coloração
branco-amarelada, representando uma fácies heterolitica. Apresentam estruturas primárias preservadas, como
laminação cruzada acanalada e plano-paralela. Nesta unidade, em especial nos litotipos de granulometria mais
fina foram observados microaglomerados, de diâmetro inferior a 20μ, de grãos avermelhados dispostos em
formas aproximadamente circulares ou elípticas, semelhantes as formas descritas por Teixeira & Guacher (2001)
para os foraminíferos Titanotheca coimbrae.
A seguir ocorre meta-arcósio em contato concordante transicional sobre o metarritmito, disposto em
camadas de espessura até métrica sem estrutura interna aparente, limitados por níveis milimétricos a
centimétrico de metasiltito/argilito, formando um pacote da ordem de 50 metros de espessura. Esta rocha
geralmente encontra-se alterada, apresentando coloração esbranquiçada, com matriz muito fina, fortemente
sericitizada e grãos predominantemente de quartzo, milimétricos, equidimensionais com forma
aproximadamente hexagonais, ou angulosos com formas irregulares, e grãos de feldspato fortemente
sericitizados. Na base das camadas geralmente ocorrem clastos angulosos até 1,5 centimétrico de material
caulinizados, de quartzo avermelhado ou esbranquiçado e de gnaisse fino.
Em seguida ocorre um pacote de metavaque em contato concordante e brusco sobre o meta-arcósio,
disposta em camadas com espessura decimétrica à métrica, apresentando diminuição da granulometria para o
topo. Na base das camadas são encontrados clastos subangulosos a subarredondados, de quartzo de veio, de
muscovita, e de muscovita xisto, com dimensões variando de 2 a 10 centímetros, enquanto que no topo
predomina a matriz fina com escassos grânulos de quartzo, em algumas camadas gradando até níveis
centimétricos de metarritmito. A rocha apresenta coloração amarelada, com matriz silte/argilosa e grãos de
quartzo e feldspato caulinizado de tamanho areia fina a grânulo. A matriz fina, rica em sericita, compõe de 30 a
50% da rocha, enquanto os grãos de quartzo, de tamanho areia a grânulo, imersos na matriz representam de 50 a
70%.
Em discordância angular sobre as unidades anteriormente descritas ocorre um espesso pacote de
metaconglomerados apresentando-se alterado a fresco, formando morros isolados e grandes lajedos junto à
escarpa da serra da Mantiqueira. Na base predomina metaconglomerado matriz suportado enquanto no topo
clasto suportado, ambos formando camadas granodecrescentes de espessura métrica a decamétrica, com clastos
de até 40 cm na base e em torno de 10 cm no topo. Os clastos são predominantemente (acima de 90%) de granito
fino a médio, leucocrático a hololeucocrático, com feldspato branco e rosado e allanita, arredondados com
formas lenticulares com eixo maior paralelo ao strike da clivagem. Em alguns locais ocorrem clastos com forma
aproximadamente hexagonal de granulometria muito fina, composto por quartzo e feldspato e escassa biotita. Os
demais clastos são de veios de quartzo, de gnaisse fino bandado mesocrático e rocha máfica de granulometria
fina a muito fina, com tamanho máximo em torno de 10 cm e forma angulosa a arredondada. A matriz é
composta por material de granulometria silte/argila (30 a 40% da matriz) e areia (60 a 70% da matriz), contendo
sericita, grãos de quartzo, submilimétrico a 3 mm, com extinção ondulante e localmente subgrão e cristais de
muscovita e biotita esverdeada orientados, definindo a clivagem da rocha.
Rochas de origem ígnea de composição básica foram observadas como corpos intrusivos discordantes e
concordantes ao acamamento sedimentar em quase todas as unidades acima descritas e como corpos
discordantes em rochas do embasamento próximo a BPI. Estas rochas são é encontrada em diferentes partes da

bacia, em corpos de espessura geralmente centimétrica a decimétrica, entretanto em alguns pontos chegando até
2 metros, com contatos bruscos com as rochas encaixantes. Esta rocha geralmente ocorre muito alterado, sendo
possível identificar apenas sua matriz microfanerítica / afanítica e alguns fenocristais de feldspato caulinizados e
minerais máficos. Além de acessórios como magnetita, e a presença de foliação primária (estrutura de fluxo
ígneo) e/ou secundária (foliação metamórfica) em alguns pontos.
METAMORFISMO E ESTRUTURAL
As rochas da BPI apresentam o registro de estruturas primárias (acamamento sedimentar e laminação
cruzada e plano-paralela) e estruturas secundárias (foliação espaçada à milonítica, lineação mineral e de
estiramento e dobras) estas referentes apenas uma fase deformacional (D 1) relacionada com o fechamento da
bacia. Para a caracterização estrutural da área, a BPI foi dividida em 3 seguimentos (Fig. 1). O seguimento 1,
mais a oeste, é a região do Pico do Itapeva, aonde as rochas apresentam as estruturas primárias mais bem
preservadas, com o acamamento sedimentar mergulhando para sudeste, com ângulo de mergulho superior a 70°,
localmente próximo ao contato basal com mergulho subvertical para NW. Entretanto a partir do contato basal
dos metaconglomerados o acamamento passa a ter ângulo de mergulho consistentemente mais suave variando de
55° a 45°, ainda para SE. Ao longo de todo este empilhamento existe o registro de uma clivagem espaçada com
ângulo de mergulho variando de 65° a 80° para SE. Sobre os metaconglomerados ocorrem filitos com presença
de biotita, com intensa foliação secundária, com presença de dobras fechadas a isoclinais com vergência para
NW, localmente chegando a uma foliação milonítica, que, a partir dos dados de campo e do estudo
microtectônico, puderam ser identificados como produto da deformação mais intensa dos litotipos mais finos da
BPI, incluindo os meterritmito, meta-arcósio e metavaque.
No segmento 2, área da Fazenda Lavrinhas, as rochas da BPI apresentam deformação mais intensa, com as
rochas mais de granulometria mais fina apresentando-se como filitos e os metaconglomerados podendo
apresentar textura protomilonítica a milonítica, sendo a foliação secundária sempre com mergulho entre 50° e
60° para SE. Nesta região ocorre uma intercalação tectônica entre rochas do embasamento e da BPI.
No segmento 3, mais a leste, a quantidade de afloramentos de rochas da BPI é mais restrito devido
principalmente a presença de mata nativa mais intacta, sendo possível sua obervação ao longo de trilha de
romeiros a partir do Hotel Vista da Mata. Neste região são observados apenas os litotipos de granulometria mais
fina, sem a presença de metaconglomerados. A orientação das foliações primérias e secundárias se assemelha
aquelas descritas para o segmento 1.
O contato basal da BPI, a NW, pode ser observado como uma discordância sobre as rochas do embasamento,
sem evidência dzonas de cisalhamento, ou afetado localmente por ramificações da Zona de Cisalhamento
Buquira (ZCB), entretanto seu contato SE sempre é marcado pela presença de rochas miloníticas, da própria
bacia e de seu embasamento, posicionado tectonicamente sobre a mesma, produto da atuação da parte principal
da ZCB.
Nas porções menos afetadas pela deformação as rochas da BPI apresentam paragêneses metamórficas de
facies xisto verde baixo, com muscovita+clorita na base e muscovita+clorita+biotita verde nos
metaconglomerados, enquanto nas partes mais deformadas, principalmente próximo ao contato SE ocorrem as
parageneses de facies xisto verde médio a alto com presença de muscovita, biotita marrom e, localmente, grafita.
Estes minerais metamórficos definem a foliação espaçada, podendo ser milonítica junto à Zona de Cisalhamento
Buquira (ZCB), que delimita a BPI a sul-sudeste.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Os dados apresentados corroboram com a ordenação estratigráfica defendida por Riccomini & Coimbra
(1996) e Teixeira (2000), com rochas de granulometria fina na base e os conglomerados no topo. Entretanto
novas evidências são apresentadas em relação a evolução e sedimentação da BPI: a) o contato basal foi
reconhecido como uma discordância litológicas entre as rochas da BPI e do seu embasamento, localmente
afetado por zonas de cisalhamento que atuaram no fechamento da bacia; b) O reconhecimento de uma
discordância angular interna a BPI, na base dos metaconglomerados; c) o ligeiro aumento no grau metamórfico
registrado nas rochas da BPI em direção ao topo e a ZCB, associado aos esforços tectônicos que provocaram seu
fechamento.
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RESUMO
Apresentam-se os resultados obtidos de mapeamento geológico e análise de imagens de satélite e de
modelo digital de terreno (SRTM) na sub-bacia Poxoréo (estado de Mato Grosso). Destacam-se a semelhança
dos resultados obtidos com o modelo de Riedel para cisalhamento simples.
INTRODUÇÃO
A Geologia no sudeste de Mato Grosso instiga o mapeamento geológico. A complexidade estrutural e a
estratigrafia oferecem amplo campo de trabalho entre as cidades de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara,
Juscimeira e Poxoréo (figura 1). Nestas regiões, ocorre a sub-bacia de Poxoréo que apresenta uma diversidade de
elementos estruturais e estratigráficos o entendimento da evolução da Plataforma de Alto Garças ao longo no
Mesozóico.

Figura 1 Mapa de Localização da área.
Este trabalho tem por objetivo divulgar os resultados obtidos em trabalho de mestrado sobre a Geologia
da Bacia de Poxoréo (MT). Para a realização deste trabalho, foram levantados previamente imagens do
GoogleEarth© e SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) georreferenciadas e tratados nos Softwares livres.
Durante a etapa de campo, fo realizado um mapeamento geológico com a visitação a 130 pontos na área
abrangida neste trabalho.
CONTEXTO REGIONAL
A evolução neocretácea da região varia de acordo com o autor. Para Milani et al. (2007) os depósitos
pertencem a Bacia do Paraná. Para Weska (1996) e Gibson et al. (1997) o magmatismo está relacionado ao

desenvolvimento de um rifte intracontinental abortado denominado Rift Rio das Mortes. Coimbra (1991)
empregou a denominação Bacia de Poxoréo como bacias do tipo pull-apart, resultante de esforços compressivos,
talvez por causa de reativações seguidas no Terreno Brasiliano. Recentemente, Curto et al. (2013) toma causa
das reativações variações cinemáticas no Lineamento Transbrasiliano. No Mesozóico, estabeleceram-se à
margem da Bacia do Paraná, regimes rúpteis como motor gerador e estruturador de novo espaço de acomodação.
Estas estruturas modificadoras geralmente estão relacionadas às reativações do embasamento e à geologia
particular de cada região. A porção norte da Bacia do Paraná no estado de Mato Grosso tem sido ressaltada como
uma estrutura denominada Plataforma de Alto Garças (Marques et al., 1993). Diversas estruturas subsidentes na
forma de grabéns cretáceos são encaixadas sobre a plataforma de Alto Garças, dentre os quais destacam-se como
maiores, os Grabens de Poxoréo, Guiratinga, General Carneiro, Diamantino, Rio das Garças, Itiquira (Coimbra,
1991; Lacerda Filho et al. 2004). O Gráben de Poxoréo é o objeto de estudo deste trabalho e se caracteriza como
uma estrutura alongada com uma direção WSW-ENE, com falhas e fraturas associadas.
RESULTADOS
Os resultados apresentados são dados de imagens de satélite e SRTM e mapeamento de campo. A
análise de imagem de satélite pelo GoogleEarth© e SRTM consistiu na análise de grandes estruturas como
lineamentos e zonas homólogas. Destacam-se três grandes lineamentos ENE-WSW que atravessam toda a área
de estudo, pararelas umas às outras e quase equidistantes de 20 km a 25 km entre si. Seus traços são bem
marcados. A estes grandes lineamentos foram atribuídas os traços das grandes falhas e zonas de cisalhamento
observados na área de estudo: Falha de Poxoréo mais ao sul, Falha de Jaciara-Serra Grande, na porção
intermediária, e Falha das Parnaíbas mais ao norte.
Outro conjunto de lineamentos, subordinados ao primeiro, menos marcantes e menos extensos, são
observados na direção NW-SE a NNW-SSE. Estes lineamentos são quase ortogonais ao primeiro.
As zonas homólogas formaram seis conjuntos cujas texturas e traços menores de lineamentos permitiram
entendê-las como terrenos particulares. Estes seis conjuntos foram atribuídos à unidades estratigráficas da Bacia
do Paraná. De leste a oeste, formações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana, Palermo, Grupo Bauru e uma extensa
cobertura de laterita aplainada, cujo desmantelamento tem gerado a unidade informal Sedimentos Cachoeirinha.
A Formação Palermo (Permiano) se apresenta localmente deformada com dobras sinformas e antiformas
localizadas junto às Falhas de Poxoréo e Jaciara-Serra Grande.
O mapeamento geológico percorreu estradas de terra e vicinais que atravessavam a maior parte da área
de estudo. Foram levantados cerca de 130 pontos que mostraram a distribuição destas unidades ao longo das
zonas homólogas.
Feições estruturais e movimentações de falhas de rejeito direcional (transformantes) falhas normais de
alto ângulo e baixo ângulo (rollovers ou rotações de camadas) puderam ser identificadas a partir desta
abordagem. Diversos pequenos horsts e grábens se evidenciaram a partir da confecção de seções geológicas ao
longo das curvas topográficas.
DISCUSSÃO
A região de Poxoréo e Dom Aquino, tem grandes sistemas de falhas definidas, reconhecidas por
mapeamentos bem realizados anteriormente (Gonçalves & Schneider, 1970; Barros et al., 1983). A área pode ser
destacada sem muitos detalhes com um trend NE-SW, representado pelas das Falhas de Poxoréo, Jaciara-Serra
Grande e Parnaíbas em contraste com outras NW-SE. Facilmente observado nos resultados deste trabalho. Além
disto, há um grande lineamento sobre o qual se encaixa a parte alta do rio São Lourenço.
São observados alguns offsets na forma de strike-slips que deslocam os eixos principais de falhas. Estes
offsets são esperados dada a distribuição de grabéns e hemigrabéns menores delimitados por falhas na região e
na área de estudo, em particular. Isto implica possivelmente em um maior espaço de acomodação de sedimentos
neocretáceos, hoje erodidos ou muito intemperizados. Na região de Poxoréo e Dom Aquino estas depressões são
identificadas principalmente pela diferença entre as texturas de imagem Google Earth© e conforme demonstrado
pelo mapeamento de campo, correspondente às unidades geológicas. Esta compartimentação pode ser

subdividida em vários domínios de hemigrabens menores e/ou subsidência de calhas para maior entendimento
dos eventos e cinemática atuantes na região.
A Falha de Poxoréo é bem destacada pelos alinhamentos de relevo e se estende por quase uma centena
de quilômetros. Tem direção preferencial N60°E, com inflexão para N45°E entre a cidade de Poxoréo e distrito
de Alto Coité (figura 2). Tem em geral mergulhos de alto ângulo e seu eixo é deslocado por falhas
transformantes.

Figura2. Esquema das principais estruturas e lineamentos aplicando o modelo de Riedel.
A orientação do acamamento tanto nos grabéns como nos horsts é importante no sentido de interpretar
alguma cinemática. Vários destes podem ser inferidos de maneira geral pelas imagens de satélite GoogleEarth©.
Em especial, as unidades paleozoicas acomodam os sedimentos neocretáceos. Embora, muitas vezes seja difícil
o acesso destas medidas em campo, é possível verificar algumas delas mergulhando contra a falha (o mais
comum no interior dos hemigrabens). No entanto junto à zona da Falha de Poxoréo é possível identificar
acamamentos mergulhando contra e no mesmo sentido que a falha principal.
Alguns deslocamentos de falha direcional no interior do hemigraben são identificáveis com trend N60°E
e localizado entre as Falhas de Poxoréo e Jaciara-Serra Grande. O movimento do rejeito por mais de uma vez é
visualizado como destral (figura3).

Figura3. Imagem de satélite mostrando falha de rejeito direcional destral com direção N60°E.
A região entre Alcantilados e Morro de Santo Antônio em Dom Aquino é destacada por forte relevo com
paredões da Formação Aquidauana que chegam à centena de metros. Este local chama bastante atenção pela
localização de depósitos cretáceos encaixados entre paredões estreitos. Formam-se assim estes horsts a partir da
unidade carbonífera.
O conjunto dos dados de lineamentos e fraturas, aliados a uma análise cinemática permitem a interpretar
que a falha de Poxoréo de trend em geral N60°E tem funcionado como uma zona de cisalhamento de rejeito
direcional, ou cisalhamento puro Associada ao lineamento de General Carneiro esta zona de falha reúne as
evidencias de que o cisalhamento transfere o esforço para o outro lado do lineamento. Isto resultou em falha de
transferência, com curvatura de falhas normais.
Enfim, os lineamentos aqui apresentados e as considerações levantadas e analisados foram feitas no
sentido de demonstrar que há bastante correspondência com o modelo deformação de cisalhamento de Riedel
(Fossen, 2012). Os lineamentos de direção N45°E correspondem à fraturas R, N60°E à fraturas P e N35-55°W à
R’. A presença de dobras sinformes e antiformes junto à zona de falha é uma das evidencias para o modelo. Os
lineamentos NW-SE tendo desenvolvido movimentos direcionais também resultaram alguns, em falhas normais
e reversas presentes na região de alcantilados.
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Este trabalho tem por objetivo investigar processos de fracionamento dos isótopos de Nd e Sr em função da
granulometria sedimentar, visando contribuir com subsídios para embasar modelos de aporte e dispersão de
sedimentos clásticos em sistemas de riftes continentais, construídos a partir de isótopos radiogênicos. Neste
estudo de caso, os sedimentos clásticos são representados por uma amostra piloto de arenito conglomerático da
fácies axial (fluvial) da Formação Resende. A Bacia de Resende desenvolveu-se a partir do Eoceno no contexto
do Rifte Continental do Sudeste do Brasil. Seus depósitos sedimentares são considerados neste estudo como uma
mistura em proporções variáveis de dois tipos contrastantes de áreas fontes: os gnaisses e granitos
precambrianos-cambrianos da Faixa Ribeira, com assinatura isotópica relativamente mais radiogênica, e os
sienitos e traquitos neocretáceos dos complexos alcalinos de Itatiaia-Passa Quatro e Morro Redondo,
caracteristicamente apresentando assinaturas relativamente mais juvenis, devido a sua proveniência mantélica.
Após a compilação bibliográfica de um banco de dados isotópicos das rochas das áreas-fontes, foi realizada a
coleta amostras de sedimentitos representativos das várias litofácies da Formação Resende, no segmento entre as
cidades de Resende e Itatiaia. Foi selecionada para o presente estudo a amostra RE-001-A, coletada na seçãotipo da Formação Resende, localizada no Km 307,7 da BR-116 (Via Dutra), e que consiste de um arenito
conglomerático do sistema fluvial axial da bacia. A preparação da amostra envolveu o quarteamento e
peneiramento segundo quatro classes granulométricas: f1 > 0,5mm (areia grossa a conglomerado fino); f2 0,50,15 mm (areia média a muito fina); f3 0,15- a 0,075mm (areia muito fina a silte fino) e f4 <0,075 mm (silte
muito fino e argila). Essas quatro frações, além da amostra integral, foram então quarteadas e pulverizadas para
encaminhamento ao Laboratório Geológico de Isótopos Radioativos da UERJ para análises isotópicas por
espectrometria de massa por termoionização (TIMS). As análises foram realizadas em arranjo duplo de
filamentos utilizando-se um arranjo de até oito coletores Faraday em modo estático. As razões isotópicas
143
Nd/144Nd e 87Sr/86Sr medidas apresentam erros analíticos (Absolute Standard Error) sistematicamente abaixo
de 10 ppm. O maior valor da razão 143Nd/144Nd, de 0,512194, foi obtido na amostra de rocha total. Valores mais
baixos foram medidos nas quatro classes granulométricas: em torno de 0.512185 em F1 e F4 e em torno de
0.512147 nas frações F2 e F3. Quanto aos isótopos de Sr, observa-se uma variação sistemática da razão 87Sr/86Sr
em torno do valor de 0,719540 da rocha total. A razão mais alta, de 0,721207, foi obtida na fração mais grossa
(f1). Os valores decrescem gradualmente até o valor de 0,718274, obtido na fração mais fina. O fracionamento
isotópico de Sr observado corrobora estudos prévios realizadas em aerossóis, que também apresentam as
menores razões 87Sr/86Sr nas suas frações mais finas. Estas observações recomendam o uso de fatores de
normalização da razão 87Sr/86Sr para comparação de assinaturas isotópicas de sedimentos e rochas sedimentares
de diferentes classes granulométricas.
Palavras-chave: Riftes continentais, Isótopos radiogênicos; source to sink
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RESUMO
O óleo cru é constituído por vários tipos de hidrocarbonetos e proporções menores de elementos
metálicos e não metálicos. A concentração de metais varia de acordo com as características da rocha geradora e
do ambiente deposicional. Segundo Xiugen Fu et al. 2011, o Cu, V e Ni são os elementos mais correlacionáveis
com o conteúdo orgânico total. Em relação ao tipo da matéria orgânica, é sabido que óleos de origem marinha
apresentam maiores concentrações de elementos metálicos (principalmente Ni e V) do que os óleos de origem
lacustre ou terrestre, que apresentam valores médios. Além disso, a razão Ni/V também indica a origem da
matéria orgânica (Barwise, 1990 in Akinlua et al., 2007).
As informações analíticas sobre a composição inorgânica do óleo, como a concentração de metais
intimamente associados à matéria orgânica, podem ser importantes ferramentas nas correlações óleo/óleo e
óleo/rocha geradora. Os elementos-traço metálicos presentes em óleos podem ter sido acumulados no momento
da deposição da matéria orgânica, com a atuação de fatores físico-químicos do ambiente, ou incorporados ao
óleo durante a migração para a rocha reservatório.
No presente estudo, as características dos óleos foram investigadas através da concentração desses
metais com objetivo de obter informações a respeito da rocha geradora, tipo de matéria orgânica e sistema
deposicional, bem como verificar uma correlação entre óleo e rocha geradora.
Para isso, foi aplicada uma metodologia de quantificação dos elementos traços metálicos presentes em
amostras de óleo cru provenientes dos Campos Cidade de Aracajú, Tartaruga e Carmópolis, localizados na
porção sergipana da Bacia de Sergipe-Alagoas, a fim de identificar assinaturas químicas para os três tipos de
óleos e verificar correlação entre os mesmos. Para a determinação quantitativa dos elementos-traço metálicos nas
amostras foi utilizado o método de calcinação, segundo procedimento da ASTM 5863, seguido de análise em
ICP-MS (PerkinElmer Elan DRC II).
A análise de elementos traços tem se mostrado efetiva na classificação e correlação de óleos. Cada
campo de petróleo apresentou características químicas diferentes, de acordo com as variações na concentração
dos principais elementos traços, Cu, V e Ni, sugerindo rochas geradoras distintas ou mistura de óleos. O Campo
de Tartaruga apresentou as menores concentrações desses elementos, como esperado para óleos derivados de
matéria orgânica de origem lacustre. Já os Campos de Carmópolis e Cidade de Aracajú apresentaram maiores
concentrações, como esperado para óleos oriundos matéria orgânica de origem marinha restrita. Nota-se que as
concentrações do Campo de Cidade de Aracajú se diferem, um pouco, dos valores do Campo de Carmópolis, o
que pode indicar mistura entre óleos.
Palavras-chave: elementos-traço metálicos, óleo cru, Cidade de Aracaju, Tartaruga, Carmópolis, Bacia de Sergipe-Alagoas

INTRODUÇÃO
O petróleo consiste, predominantemente, de hidrocarbonetos, e contém quantidades mensuráveis de
diversos metais, tais como Ba, Cu, Sr, V, Zr, Zn e Ni. As concentrações de elementos metálicos dão informações
sobre origem, migração, ambiente deposicional e maturação do óleo (Barwise, 1990 in Akinlua et al., 2007).
Segundo Lewan (1984), o tipo da matéria orgânica e o ambiente deposicional estão relacionados com a
concentração de metais. Xiugen Fu et al. 2011, estudaram a geoquímica de folhelhos betuminosos da Bacia de
Qiangtang - China, e propuseram uma divisão dos elementos traços metálicos em 3 grupos, de acordo com sua
relação ou não com o Carbono Orgânico Total (COT): os elementos U, V, Fe, Pb, Na, Cu, Ni a e Co apresentam
correlação positiva com o conteúdo orgânico, sendo provavelmente, de origem autóctone à bacia sedimentar,
enquanto os elementos Dy, Ho, Tb,Y, Tm, Yb, P, Eu, Gd, Er, Lu, Nd, Pr, Ga, Sm, Ce, La, Ge, Zn, Ba, Si, K, Cr, Nb,
Zr, Rb, Th, Hf, Ta, Sc, e Ti apresentam-se fortemente relacionados ao conteúdo inorgânico, de origem alóctone.
Em relações a esses elementos, baixas razões Ni/V (< 0.5) são esperadas em óleos derivados de matéria
orgânica marinha. Já os óleos de origem lacustre ou terrestre tendem a apresentar valores entre 1 e 10 para a
razão Ni/V (Barwise, 1990 in Akinlua et al., 2007). Em geral, óleos de origem marinha apresentam maiores
concentrações de elementos metálicos (principalmente Ni e V) enquanto os óleos de origem lacustre ou terrestre
apresentam valores médios.
Os elementos-traço metálicos presentes em óleos podem ter sido acumulados no momento da deposição
da matéria orgânica, com a atuação de fatores físico-químicos do ambiente, sendo de origem autóctone ou
alóctone, ou incorporados ao óleo durante a migração para a rocha reservatório. Considerando os elementos
fortemente relacionados com o carbono orgânico total, as informações analíticas sobre a concentração podem ser
úteis nas correlações óleo/óleo e óleo/rocha geradora.
O objetivo principal do trabalho é identificar as assinaturas químicas de amostras de óleo cru,
relacionadas à concentração, anômala ou não, de elementos metálicos, principalmente V, Ni e Cu e os
correlacionar com suas respectivas rochas geradoras. Os óleos utilizados são provenientes dos campos de Cidade
de Aracajú, Tartaruga e Carmópolis (Figura 1), localizados na Bacia de Sergipe.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

Metodologia
Para a determinação quantitativa dos elementos-traço metálicos nas amostras de óleo cru foi utilizado o
método de calcinação segundo procedimento da ASTM 5863, seguido de análise em ICP-MS.
As amostras de óleo foram pesadas, em triplicatas, nos cadinhos de platina, colocadas na chapa de
aquecimento por 5 horas para eliminar parte dos voláteis e, depois, colocadas na Mufla com temperatura de até
600ºC por 3 horas. Posteriormente, o resíduo inorgânico foi dissolvido em 1 ml de HNO 3 concentrado e
avolumado a 50 ml de H2O no Tubo de Falcom. Por fim, as soluções foram analisadas em ICP-MS (PerkinElmer
Elan DRC II) para obtenção da concentração dos elementos metálicos.
Área de Estudo
Os campos de Cidade de Aracajú, Tartaruga e Carmópolis estão localizados na porção sergipana da
Bacia de Sergipe-Alagoas Os reservatórios siliciclásticos dos mesmos são originários de sistemas deposicionais
semelhantes (leques aluviais e turbiditos) e compreendem, respectivamente, as formações Calumbi, Penedo e
Muribeca (Membro Carmópolis). No caso do Campo de Tartaruga, os folhelhos lacustres da Formação Barra de
Itiúba foram identificados como principais rochas geradoras. Já para os campos de Carmópolis e, possivelmente,
Cidade de Aracaju, foram considerados os folhelhos betuminosos da Formação. Muribeca. Em ambos os casos a
deposição ocorreu no contexto de “breakup” do supercontinente Gondwana, durante o Cretáceo.
Resultados Obtidos
Foi detectada a concentração em parte por bilhão (ppb) dos elementos Ba, Ce, Cr, Cu, La, Sr, V, Zr, Zn e
Ni em todas as amostras de óleo (Tabela 1). A partir das diferentes concentrações de cada metal (Figura 2), notase que os óleos apresentam características químicas distintas. Os elementos Cu, V e Ni, os quais se relacionam
positivamente com a matéria orgânica, apresentam-se em maiores concentrações do que os demais elementos.
Tabela 1: Média aritmética dos valores obtidos na análise em ICP-MS.

Campo
Cidade de Aracajú
Tartaruga
Carmópolis

Ba
3190,52
473,10
31,88

Ce
4,65
3,73
35,56

Cr
74,18
12,44
564,98

Cu
883,51
444,45
6620,97

Concentração de elementos (ppb)
La
Sr
V
2,56
26,22
3165,08
2,06
2157,32
185,54
16,77
28,06
2219,22

Figura 2: Gráfico mostrando a média aritmética dos valores obtidos na análise em ICP-MS.

Zr
9,26
2,11
93,92

Zn
621,19
240,15
1740,58

Ni
4298,82
1854,63
5164,11

As amostras dos Campos Cidade de Aracajú e Carmópolis (óleos de origem marinha restrita)
apresentam maiores valores de Cu, V e Ni do que as amostras do Campo de Tartaruga, óleo de origem lacustre,
como era previsto. Comparando as concentrações apenas desses elementos, verifica-se uma proximidade entre as
amostras dos campos de Cidade de Aracaju e Carmópolis, ao tempo em que as distancia completamente da
obtida no Campo de Tartaruga (Figura 3 e Tabela 2). Tal variação nas concentrações sugere que estes óleos são
oriundos de rochas geradoras diferentes, uma vez que a rocha geradora e o ambiente deposicional estão
relacionados com a concentração desses metais.
Tabela 2: Concentrações de metais nas 8 amostras de óleo.

Óleo Cidade de Aracajú
Óleo Cidade de Aracajú
Óleo Tartaruga 1
Óleo Tartaruga 2
Óleo Tartaruga 3
Óleo Carmópolis 1
Óleo Carmópolis 2
Óleo Carmópolis 3

massa (g)
1,13788
0,96242
1,15705
1,333
1,15495
1,00455
1,02107
1,2027

Cu ppb
883,22
862,41
405,34
573,89
354,13
6619,88
6757,62
6485,41

V ppb
1981,76
4348,41
325,83
173,67
197,41
2274,65
2237,85
2145,17

Ni ppb
4020,63
4577,00
2441,55
1650,41
1471,93
4414,91
5631,35
5446,08

Figura 3: Gráfico mostrando as concentrações de metais nas 8 amostras de óleo.

O crossplot da razão Ni/V contra a razão Ni/Cu também mostra que a assinatura química dos três óleos
são diferentes entre si, apesar de todos estarem entre 1 a 10, como esperado para óleos de origem lacustre. A
razão Ni/V do Campo de Tartaruga varia de 7.4 a 9.5, enquanto os demais variam de 1 a 2.5. Os altos valores
para óleos dos Campos de Cidade de Aracajú e Carmópolis podem ser explicados pela influência de matéria
orgânica terrestre no ambiente deposicional marinho restrito (figura 4).
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Figura 4: Tabela e gráfico mostrando o crossplot das razões Ni/V cotra Ni/Cu.

Conclusões
As concentrações dos elementos Cu, V e Ni estão relacionadas com as características da rocha geradora
e do ambiente deposicional. Portanto, nota-se que alta variação nas concentrações desses elementos metálicos
nos óleos dos Campos Cidade de Aracajú, Tartaruga e Carmópolis pode estar relacionado a sistemas petrolíferos
diferentes, uma vez que para um mesmo sistema não se espera tal variação. O campo de Tartaruga apresenta
menores valores absolutos de Cu, V e Ni, por ser oriundo de rocha geradora de origem lacustre, o folhelho Barra
de Itiuba. Já o óleo do Campo de Carmópolis apresenta maiores valores desses elementos, por ser oriundo de
rocha geradora de ambiente marinho restrito. O campo Cidade de Aracajú apresenta valores diferentes do Campo
Carmópolis, o que não era esperado para óleos que teoricamente são oriundos da mesma rocha geradora, a
Formação Muribeca. Este resultado pode sugerir que o óleo produzido no Campo Cidade de Aracaju seja uma
mistura de óleos.
A razão Ni/V do Campo de Tartaruga varia de 7.4 a 9.5, enquanto os demais variam de 1 a 2.5. Os altos
valores para óleos dos Campos de Cidade de Aracajú e Carmópolis podem ser explicados pela influência de
matéria orgânica terrestre no ambiente deposicional marinho restrito .
Dessa forma, verifica-se que a determinação quantitativa de elementos-traço metálicos pode se tornar
uma metodologia padrão a correlação óleo/óleo e óleo/rocha geradora, sendo útil na prospecção de
hidrocarbonetos.
Apoio: Laboratório de Estratigrafia Química e Geoquímica Orgânica - LGQM/UERJ; Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP); UP Petróleo; Alvopetro; Petrobras.
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A análise de minerais pesados é a ferramenta mais precisa em estudos de proveniência sedimentar por se basear
no fato de que a assembléia mineralógica detrítica é geralmente complexa e possui variáveis individuais
diagnósticas de áreas fontes. O estudo objetiva caracterizar e comparar as assembléias dos minerais pesados
obtidos de amostras de dois leques aluviais proximais, respectivamente provenientes do Maciço do Itatiaia e do
Embasamento gnáissico, representando end-members, uma vez que possuem assembléias mineralógicas
distintas. A amostragem foi realizada na borda setentrional da Bacia de Resende que possui áreas fontes
variadas, mas que podem ser agrupadas em dois componentes principais contrastantes: as rochas do
"embasamento cristalino" constituído de granitos, gnaisses e migmatitos de idade Neoproterozóica a
Ordoviciana, e as rochas do complexo magmático intraplaca de composição alcalina do Cretáceo- Paleógeno
(Maciços de Itatiaia, Passa Quatro e Morro Redondo), as quais constituem fontes relativamente mais pontuais de
sedimentos. Também foi analisada uma amostra do holoestratótipo da Formação Resende, representante do
sistema fluvial axial da bacia, a fim de verificar a influência do aporte de rochas alcalinas no registro sedimentar
ao longo de toda a bacia. As amostras foram quarteadas, passando à concentração dos minerais pesados por
bateia manual. O produto da bateia foi então separado dos minerais leves por meio denso utilizando
Politungstato de Molibdênio (d= 2,96 g/cm ). A seguir, a assembléia de minerais pesados foi separada em
diferentes frações de susceptibilidades magnéticas utilizando pimeiramente um ímã de mão e depois o Separador
Isodinâmico Frantz. Foi adotada a seguinte ordem de amperagem para frações iniciais: 0,2 A, 0,5 A, 0,75 A, 1,0
A e 1,5 A; e as seguintes inclinações para as frações finais: 5°, 3°, 1°, 0° e - 0,5°. As frações minerais foram
analisadas em lupa binocular, para identificação mineral e avaliação de suas proporções. Foi observado que no
leque aluvial proveniente do embasamento a assembléia mineralógica constitui-se predominantemente de
Magnetita, Ilmenita, Granada, Zircão, Turmalina, Monazita, Rutilo, Apatita e Titanita, enquanto a amostra de
leque aluvial proveninente do Maciço Itatiaia constitui-se predominantemente de Magnetita, Ilmenita, Biotita,
Rutilo, Anatásio, Titanita, Apatita e Zircão. A presença de Granada, Turmalina e de Zircões com prismas
alongados é característica das amostras do embasamento, enquanto a amostra do Maciço de Itatiaia demonstra
uma presença de Biotita e de Anatásio, ausência de Granada, e zircões bipiramidais ou com prismas curtos. O
conhecimento detalhado da assembléia de minerais pesados dos end-members é o parâmetro inicial para um
estudo mais aprofundado do padrão de dispersão sedimentar em toda a bacia e um método preciso para modelar
a evolução das áreas fontes de sedimentos.
Apoio: CNPQ
Palavras-chave: Sistema de Riftes Continentais do Sudeste do Brasil; Proveniência sedimentar; Maciço
Alcalino de Itatiaia; Source to Sink
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In order to evaluate the usefulness of radiogenic isotopes in sedimentary provenance studies, Neodymium and
Strontium isotope ratios were measured in sandstone and mudstone whole rock samples from the Paleocene
Resende Formation, which was deposited in the Resende Basin, a hemigraben belonging to the Southeast Brazil
continental rift system.
Three sampling sites were preliminarily selected: site one representing alluvial fan deposits derived from the
upper-Cretaceous Itatiaia alkaline complex; site two representing alluvial fan deposit adjacent to the gneissic
basement Itatiaia Cretaceous alkaline intrusive massif, site two is located adjacent to the Precambrian gneissic
basement; and site three, the type section of the Resende Formation, is represented by a succession of alternating
decimetric beds of fluvial conglomeratic sandstones and mudstones.
The samples were quartered and milled prior to acid digestion using teflon vessels in clean room. Chemical
separation of Sr and Nd followed standard chromatographic procedures using ion exchange resins in teflon
columns under HCl medium. The samples were loaded onto previously degassed Rhenium filaments and
analysed by Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) using an array of up to 8 Faraday collectors in static
mode.
The samples from the first two sites show isotopic signatures that closely match those of the respective source
areas and may be regarded respectively as compositionally close to the alkaline and Precambrian compositional
end members. The isotopic signature of the samples from the third site reflects mixtures between the two
previous end members: an alkaline source and Precambrian basement sources. The latter is more akin to the lateto post-orogenic granites of the Ribeira belt, such as the Funil and Serra do Lagarto granites.
Apoio: CNPQ
Palavras-chave: sedimentary provenance; radiogenic isotopes; continental rift; isotopic mixture
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RESUMO
Na região de Palma - Laje do Muriaé, inserida no Domínio Tectônico Juiz de Fora, Terreno Ocidental,
ocorrem rochas do embasamento granulítico, interdigitadas com rochas metassedimentares da
Megassequência Andrelândia. Na área, as rochas metassedimentares formam uma faixa com cerca de 2 km
de largura onde o principal litotipo encontrado corresponde a um granada-biotita-sillimanita gnaisse
subdividido em tipos ora mais psamítico / pelítico, ora mais / menos grafitoso. Localmente, foi reconhecido
um pacote, com aproximadamente 500 metros de largura e cerca de 20 quilômetros de extensão, constituído
por dois granada gnaisses (com e sem grafita) enriquecidos em sulfetos (pirita e pirrotita). O teor de C do
granada gnaisse grafitoso e piritoso, entre 1,3 % e 2,0 %, permite considerá-lo como derivado de um folhelho
negro. A rocha tem bandamento gnáissico, com partes máficas compostas por biotita, grafita e granada, e
partes félsicas, compostas por quartzo e feldspato. O outro granada gnaisse, sem grafita, apresenta pirrotita
disseminada na rocha, junto com a esfalerita, que ocorre mais restritamente. A mineralização está associada a
um granada-biotita-sillimanita-grafita-(monazita) gnaisse no qual se observa uma forte correlação entre
processos de Fe sulfetação (pirita e pirrotita), grafita e ouro. A pirita foi gerada em estágios pré-metamórfico
e metamórfico. As piritas Py1 (framboidal) e Py2 (recristalizada) relacionam-se aos processos sedimentares
singenético e diagenético de formação do folhelho negro. As piritas maciças Py3 e a Py4, que preenchem os
planos de foliação, as clivagens da grafita e da biotita e as microfraturas da rocha, estão associadas aos
processos metamórficos regional e dinâmico. A mineralização da área de Palma-Laje do Muriaé tem caráter
estratiforme (ouro invisível) e caráter strata-bound (ouro visível) este, provavelmente, relacionado ao
metamorfismo dinâmico que remobilizou e reconcentrou (em fraturas) o metal, em sítios mais favoráveis,
como as áreas de Capivara (Palma) e Boqueirão (Laje do Muriaé). A mineralização de Palma - Laje do
Muriaé não só aponta para o potencial dos terrenos de alto grau, mas mostra um modelo tipológico não usual
para a pesquisa de ouro em nosso território.
INTRODUÇÃO
Do início do século 20 até 1936, mais de uma centena de quilos de ouro foram minerados nas aluviões
da região compreendida entre Palma (MG) e Laje do Muriaé (RJ). As áreas mineradas denominadas de
Congelação / Capivara, Fazenda da Lavra, da Fortuna, Fazenda do Pontão, Sampaio Morro Alto e Fazenda
Boqueirão localizavam-se nas proximidades das cidades de Palma, Silveira Carvalho, Barão de Monte Alto e
Laje do Muriaé (Oliveira, 1936). No geral, o ouro é fino (180 µm) e encontrado nas drenagens que cortam
ambos os flancos de um conjunto de serras (Água Limpa, Goiabal, Santo Antônio e Boqueirão), de direção
N30°E, que separa o estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais. Essas serras servem de divisores de águas
para diversos tributários dos rios Pomba e Muriaé, dois dos mais importantes afluentes do rio Paraíba do Sul.
As principais drenagens mineralizadas correspondem, em Palma, ao ribeirão Capivara e córrego Braúna
(bacia do rio Pomba) e, em Laje do Muriaé, ao ribeirão Santo Antônio (bacia do rio Muriaé).
Há duas fontes primárias da mineralização na região (Ferraz, 1904): um gnaisse granitoide piritoso que
aflora na área de Capivara (Fazenda Velha) contendo ouro visível e ouro não visível, este em pequenos
núcleos piritosos que apresentaram teores de ouro + prata de 8 g/t e 17 g/t; e em um quartzito cinzento
(cortado por veios de quartzo branco) contendo hematita especular, mica, arsenopirita e ouro (não visível)
que aflora nas cabeceiras dos córregos do Pasto e da Porteira. Para Oliveira (1936), a rocha hospedeira da
mineralização é um gnaisse cortado por diversos veios de quartzo e pegmatitos.
CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO
A região de Palma - Laje do Muriaé está inserida dentro do Domínio Tectônico Juiz de Fora, Terreno
Ocidental e nela ocorrem rochas do embasamento granulítico, mais velho que 1,7 Ga, interdigitadas com
rochas metassedimentares da Megassequência Andrelândia com idade entre 1,0 e 0,79 Ga.

O embasamento arqueano e/ou paleoproterozoico, é representado por um conjunto heterogêneo de
ortogranulitos, do Complexo Juiz de Fora e a Megasseqüência Andrelândia corresponde a uma associação
de gnaisses de composição pelítica a semipelítica (Heilbron, et al., 1998, 2003).
Regionalmente, a foliação torna-se progressivamente menos verticalizada para leste, onde, grosso
modo, acompanha o limite entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esta se estende por uma larga
zona de milonitização tardia (Zona de Cisalhamento de Eugenópolis), materializada por uma falha de
empurrão de 45º, direção norte-sul e vergência para oeste, que vai de Antônio Prado de Minas até as
proximidades de Silveira Carvalho. Na área a foliação que obedece à direção da Faixa Ribeira, apresenta
ângulo de mergulho entre 40o e 75° SE.
GEOLOGIA DA ÁREA ENTRE PALMA E LAJE DO MURIAÉ
Na região ocorrem três conjuntos litológicos: os gnaisses ortoderivados, os metassedimentos da
Megassequência Andrelândia e os granitos sin-tardi colisionais (Figura 1).

Figura 1. Esboço Geológico da região entre Palma e Laje do Muriaé.
O embasamento caracteriza-se por intercalações de tipos máficos, representados principalmente por
biotita-anfibólio gnaisse e tipos félsicos quartzo-feldspáticos. A granada, embora presente, não é abundante.
Em raros afloramentos observa-se uma foliação difusa na rocha.
Localmente, a Megassequência Andrelândia está disposta em uma faixa com cerca de 2 km de largura.
Seu principal litotipo corresponde basicamente a um granada-biotita-sillimanita gnaisse que pode ser
dividido em subtipos ora mais psamíticos ou pelíticos, ora mais ou menos grafitosos (teores variando entre
2,0 % C a 0,27 % C). Rutilo e monazita podem ser acessórios presentes. São encontrados ainda: anfibolitos
dispostos em lentes centimétricas a métricas, rochas calcissilicáticas, pequenos corpos de quartzitos, foliados
a maciços, e finas camadas de gonditos com e sem grafita, encontrados entre Palma e Silveira Carvalho.
Granitos tipo-S e diques pegmatíticos contendo turmalina, quartzo citrino e columbita-tantalita cortam o
embasamento e as rochas da Megassequência Andrelândia.
Na Serra do Goiabal foi reconhecido um pacote, com aproximadamente 500 metros de largura,
constituído por dois gnaisses (com e sem grafita) bem granadíferos e enriquecidos em sulfetos (Ramos,
2014). Os sulfetos tanto podem ser percebidos à vista desarmada ou, quando muito finos e não visíveis a
olho nu, pelas crostas amareladas que são formadas sobre a rocha pela alteração dos mesmos. Esse pacote se

estende para noroeste para os lados das serras da Água Limpa e do Boqueirão, em uma extensão de cerca de
20 quilômetros.
Um dos granada gnaisses é um tipo claro que apresenta quantidades apreciáveis de grafita e sulfetos. O
teor de C dessa rocha varia entre 1,3 % e 2,0 % e, por isso, ela foi considerada como derivada de um antigo
folhelho negro, de acordo com o proposto por Tourtelot (1979) e Weissert (1981). A rocha tem bandamento
gnáissico, com partes máficas compostas por biotita, grafita e granada, e partes félsicas, compostas por
quartzo e feldspato. A granada de cor violeta ocorre disseminada por toda a rocha tem, no máximo, 5
milímetros de tamanho, e contém inclusões de pirita e grafita. A grafita, do tipo flake, acompanha os planos
de foliação junto com a biotita. Ela e a pirita, sempre associadas, bordejam os porfiroblastos de granada e
preenchem as fraturas da rocha. É comum observar a pirita preenchendo as clivagens da grafita. A monazita
e a barita estão sempre presentes na rocha. Além da pirita, que é o sulfeto visível e dominante, ocorre
calcopirita de forma subordinada. A mineralização sulfetada acompanha a foliação e também preenche as
microfraturas da rocha.
O outro granada gnaisse é um tipo mais escuro, biotítico e sem grafita. É uma rocha homogênea, com
foliação tectônica pouco desenvolvida e de composição mineralógica representada por quartzo, feldspato,
granada e biotita. Os sulfetos, que estão em menor proporção do que os encontrados na rocha anterior, não
são visíveis à vista desarmada, mas em MEV-EDS constatou-se a marcante presença de pirrotita disseminada
na rocha, junto com a esfalerita que ocorre muito restritamente.
A FAIXA MINERALIZADA
A mineralização está associada a um granada-biotita-sillimanita-grafita-(monazita) gnaisse no qual se
observa uma forte correlação entre processos de Fe sulfetação (pirita e pirrotita), grafita e ouro. Folhelhos
carbonosos são considerados como as possíveis rochas fontes dos depósitos de ouro orogênico ou do tipoCarlin, sendo o conteúdo dessas rochas de 5 ppb Au. Os teores de ouro do grafita gnaisse da área de PalmaLaje do Muriaé variam entre 5,5 e 8,7 ppb.
A composição da pirita é homogênea, mas, em alguns casos, pode apresentar Ni (> 5%). Suas
inclusões sólidas são de: calcopirita, cobaltita e um sulfeto de Co e Ni. A pirrotita só apresentou Fe e S, mas
suas microinclusões são variadas e compostas por teluretos de Bi (telurobismutita?) e Ni (melonita?),
esfalerita, calcopirita, pirita, pentlandita e um sulfeto de Co e Ni.
A pirita foi gerada em estágios pré-metamórfico e metamórfico. A Py1 (framboidal) e a Py2
(recristalizada) relacionam-se aos processos sedimentares singenético e diagenético de formação do folhelho
negro. A presença da pirita framboidal não é usual neste caso, em virtude dela ter resistido ao metamorfismo
de alto grau (anfibolito - granulito) ao qual foram submetidas as rochas da região. Geralmente, as texturas
deposicionais primárias e diagenéticas só são preservadas até o metamorfismo de facies xisto verde superior
(Parr, 1994; Pitcairn et al, 2010). As piritas Py3 e a Py4 maciças, que preenchem os planos de foliação, as
clivagens da grafita e da biotita e as microfraturas da rocha, estão associadas aos processos metamórficos,
regional e dinâmico.
O ouro, presumivelmente, foi introduzido concomitante com o ferro (± cobre, zinco, telúrio, bismuto,
prata, platina, níquel e cobalto) e a matéria carbonosa (2% de C), provavelmente relacionado a processos
exalativos-hidrotermais. O ouro pode ser adicionado na sequência de rochas sedimentares e vulcânicas,
provavelmente dentro da pirita, durante eventos hidrotermais submarinos (Goldfarb et al. 2005). Ele ocorre
na forma livre (ouro visível) e como microinclusões (ouro invisível) na pirita framboidal (Py1) e na
recristalizada (Py3), de aspecto maciço (Figura 2).
Pintas de ouro contêm até 5% de Ag e 1 % a 3,5% de Pt, sendo algumas delas zonadas com bordas
enriquecidas em Au e núcleos de electrum (Figura 4).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mineralização de ouro da área de Palma-Laje do Muriaé tem caráter estratiforme (ouro invisível) e
caráter strata-bound (ouro visível) este, provavelmente, relacionado ao metamorfismo dinâmico que
remobilizou e reconcentrou (em fraturas) o metal, em sítios mais favoráveis, como as áreas de Capivara
(Palma) e Boqueirão (Laje do Muriaé).
A mineralização de Palma - Laje do Muriaé não só aponta para o potencial dos terrenos de alto grau,
mas mostra um modelo tipológico não usual para a pesquisa de ouro em nosso território.

Figura 2. Piritas com inclusões de ouro.
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RESUMO
A região de Rio Claro, RJ, no contexto da Faixa Ribeira, está inserida no terreno Ocidental e nele
encontram-se intercalações tectônicas entre as rochas do embasamento pré-1,7 Ga (Complexo Juiz de Fora) e
os metassedimentos neoproterozóicos da Megassequência Andrelândia, metamorfisados em grau alto. Os
litotipos aí encontrados correspondem a rochas ortogranulíticas do Complexo Juiz de Fora e metapelitos
metamorfisados pertencentes à Megassequência Andrelândia. No geral, as rochas granulíticas têm cores
escuras, granulação variando de fina a média, e são representadas por um tipo maciço, de aspecto
homogêneo (granulito básico), e outro mais heterogêneo (granulito ácido). O granulito ácido tem
bandamento composicional formado pela alternância de níveis claros, quartzo-feldspáticos e escuros, estes
compostos por piroxênio, anfibólio, mica e magnetita. O granulito básico, de composição gabroide, apesentase constituído por piroxênios, olivina, plagioclásio e um mineral ferromagnético. Ele forma um maciço, com
aproximadamente 2,3 quilômetros de extensão, cerca de 200 metros largura, que se encontra exposto desde a
localidade de Lídice até o desemboque do túnel rodoviário da RJ-155 que atravessa a Serra da Garganta.
Esse corpo se encontra mineralizado em Fe-Ti-V e a mineralização está associada à presença de
titanomagnetita que se encontra disseminada na rocha e representa (em peso) de 7% a 25% dos constituintes
da mesma. Essa variação no percentual (e no teor em V2O5) da titanomagnetita pode indicar a presença de
níveis acamadados no maciço gabroide. Análises MEV-EDS da titanomagnetita acusaram teores médios de
FeOt de 78,26% a 80,0% (máximo de 83,6%), de TiO2 entre 14,18% e 16,62% (máximo de 19,4%) e de
V2O5 entre 1,0% e 1,47% (máximo de 1,6%). Em duas análises de rocha total os valores determinados foram
de 13,93% e 14,71% de Fe2O3t, 4,21 % e 4,83% de TiO2 e 441 ppm e 569 ppm de V, respectivamente. Já os
valores apresentados em um concentrado de titanomagnetita foram de 50,86% de Fe2O3t ,de 13,56 % de TiO2
e de 3.721 ppm de vanádio (~ 0,66% V2O5).
INTRODUÇÃO
A região de Rio Claro, situada na porção sudoeste do Estado do Rio de Janeiro, sempre foi conhecida
pela presença de um depósito de pirita descoberto e explotado em meados da década de 30 do século passado
(Abreu & Oliveira, 1934). Quatro décadas após, a região suscitou o interesse para a pesquisa mineral e
acadêmica e foi alvo, a partir daí, de vários mapeamentos geológicos efetuados na escala de 1: 50.000
(RioFinex, 1977; DRM-RJ, 1983; Chaves, 1984; Dios 1995) no qual as principais litologias foram
agrupadas em diferentes conjuntos litológicos. Mais recentemente, a região foi alvo de novos estudos
voltados para a composição do mapa geológico na escala de 1: 100.000 da Folha Volta Redonda (Heilbron
et. al., 2007).
Na presente abordagem, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre as rochas granulíticas da
região de Rio Claro, propõe-se dar um viés econômico para um corpo de composição gabroide,
estabelecendo o seu potencial econômico para titânio e vanádio.
CONTEXTO GEOTECTÔNICO/ESTRUTURAL
O segmento central da Faixa Ribeira compreende quatro terrenos tectono-estratigráficos empilhados
em direção ao Cráton São Francisco durante os eventos orogênicos ocorridos entre 605 e 580 Ma: Klippe
Paraíba do Sul, Terreno Oriental, Terreno Ocidental e Terreno Cabo Frio (Heilbron et al., 2000, 2004). A
região de Rio Claro, RJ está inserida no terreno Ocidental, e nele encontram-se intercalações tectônicas entre
as rochas do embasamento pré-1,7 Ga (Complexo Juiz de Fora) e os metassedimentos neoproterozóicos da
Megassequência Andrelândia, metamorfisados em grau alto (Heilbron et al., 2000, 2004).
As unidades litoestratigráficas presentes em Rio Claro estão dispostas segundo a direção NE-SW, em
concordância com a orientação geral da Faixa Ribeira. Na região, sobrepostas a um embasamento constituído
por rochas granulíticas encontram-se litotipos metapelíticos metamorfisados em alto grau e constituídos por

granada-biotita gnaisses bandados, às vezes com sillimanita, biotita gnaisse bandado, granada-plagioclásio
gnaisse, quartzitos, magnetita quartzitos, quartzitos calcários, rochas calcissilicáticas, rochas manganesíferas
e grafita gnaisse (RioFinex, 1977; Heilbron et al., 2007; Dutra, 2013). O acamamento litológico é
concordante com a foliação sendo esta marcante nas rochas metapelíticas e incipiente nas rochas
metapsamíticas. Os mergulhos das camadas variam de 30o a 70o para NW e NNW.
GEOLOGIA DA ÁREA
Na área (Figura 1), há o registro de numerosos corpos constituídos por rochas granulíticas com
composição tonalítica e gabroide. Essas rochas foram inseridas dentro da Unidade Ponte de Zinco (Dios,
1995) que, foi considerada como pertencendo ao Complexo Juiz de Fora (Heilbron et al,, 2007). No entanto,
a idade de 2,6 Ga determinada para um granulito tonalítico (André, 2014) foi mais antiga (2,4 Ga para os
tipos básicos e 2,2 Ga para os tipos ácidos) do que a esperada para as rochas desse complexo e, por isso, o
mais provável é que alguns desses corpos granulíticos façam parte, na verdade, do embasamento do próprio
Complexo Juiz de Fora.

Figura 1. Mapa Geológico Esquemático da área de Lídice, Rio Claro, RJ.
No geral, as rochas granulíticas que aí ocorrem têm cores escuras, granulação variando de fina a
média, e são representados por um tipo maciço, de aspecto homogêneo (granulito básico), e outro mais
heterogêneo (granulito ácido), dotado de bandamento composicional formado pela alternância de níveis
claros, quartzo-feldspáticos e escuros, estes compostos por piroxênio, anfibólio, mica e magnetita.
Corpos granulíticos do tipo ácido (tonalítico) são encontrados na rodovia que vai de Rio Claro para
Mangaratiba (RJ-149), um pouco após o entroncamento desta com a estrada vicinal de ligação com o Distrito
de Passa Três, bem na altura da localidade de São Marcos.
O tipo básico (pontos MG-01, MG-10, MG-11 e MG-12) tem composição gabroide e, em lâmina
delgada, apesenta-se constituído por piroxênio (80% hiperstênio e 20% diopsídio), olivina, plagioclásio e
um mineral ferromagnético. Ele forma um maciço, com aproximadamente 2,3 quilômetros de extensão,
largura estimada em cerca de 200 metros, que se encontra exposto desde a localidade de Lídice até o
desemboque do túnel rodoviário da RJ-155 que atravessa a Serra da Garganta, sentido BR-101 (Rio-Santos).
Análises em MEV-EDS (Tabela 1) indicaram que o mineral magnético associado ao tipo básico
corresponde a uma titanomagnetita. Exsoluções de ilmenita (Figura 2) estão presentes no mineral. A
titanomagnetita, em grãos subhedrais, encontra-se disseminada na rocha e seu conteúdo (em peso) nas
amostras coletadas foi estimado em 7,6% (MG-01), 18,9% (MG-10), 25,3% (MG-11) e 8,3% (MG-12). Essa

variação no percentual (e no conteúdo em V2O5) da titanomagnetita pode ser um indicador da presença de
níveis acamadados no maciço gabroide.
A titanomagnetita (Tabela 1) tem teores médios de FeOt variando de 78,26% a 80,0% (máximo de
83,6%), de TiO2 entre 14,18% e 16,62% (máximo de 19,4%) e de V2O5 entre 1,0% e 1,47% (máximo de
1,6%).

FeOt
TiO2
V2O5

Tabela 1. Análises MEV-EDS de titanomagnetitas*.
MG-01 (4)
MG-10 (5)
MG-11 (5)
78,95
80,0
78,26
16,32
14,18
16,62
1,47
1,45
1,20
(*) = valores médios; (4) = número de grãos analisados.

MG-12 (2)
79,95
16,41
1,0

Figura 2. Imagem Back scattered electron de titanomagnetita com exsoluções de ilmenita.
Análises de rocha total efetuadas por ICP-MS nas amostras MG-01 e MG-11 acusaram valores de
13,93% e 14,71% de Fe2O3t, 4,21 % e 4,83% de TiO2 e 441 ppm e 569 ppm de V, respectivamente.
No concentrado de titanomagnetita do ponto MG-01, analisado por ICP-MS, o valor de Fe2O3t foi de
50,86%, o de TiO2 de 13,56% e o de vanádio de 3.721ppm (equivalente a 0,66% V2O5). Os demais
elementos presentes foram: Co (121 ppm), Cr (189 ppm), Cu (62 ppm), Ni (140 ppm), Sc (23 ppm), Zn (473
ppm).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses dados, embora preliminares, demonstram o potencial para Fe-Ti-V das rochas granulíticas
encontradas em Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, indicam que o corpo granulítico estudado corresponde
a um maciço gabroide, provavelmente estratificado, e apontam para a necessidade de estudos
complementares para que se tente definir o contexto geológico e geotectônico da intrusão e, mais
efetivamente, o real potencial mineral da região.
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Com o Brasil tendo a perspectiva de se tornar um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, tendo
sua produção dobrada nos próximos vinte anos segundo o Plano Mineral 2030, este trabalho procura demonstrar
as variações metodológicas para a caracterização dos grãos de minério de ferro e possíveis melhorias, conforme
a necessidade vigente. Deste modo, com possíveis melhorias nas mais diversas variações de caracterização
granulométrica, os resultados apresentados poderão diminuir o tempo gasto à separação do material e aumentar a
eficiência do projeto, incluindo o sistema de peneiramento. Serão realizados testes laboratoriais com matériaprima de minério de ferro provenientes da Mina do Pico. O sistema para se realizar o peneiramento poderá sofrer
variações conforme o minério, disponibilidade de peneiras, dentre outros fatores não previamente discutidos,
sendo realizado o peneiramento a seco e peneiramento a úmido, com peneirador fixo e suspenso. As avaliações
finais de cada amostra de minério de ferro estudadas e as melhorias de caracterização mineral serão apresentadas
neste trabalho, além de se indicar, para cada tipo de amostra, qual peneiramento seria o mais indicado.
Palavras-chave: granulometria, minério de ferro, caracterização, peneiramento.
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Os recursos minerais assumem grande papel para a população, e também para a manutenção, desenvolvimento e
crescimento econômico brasileiro. Entretanto, dependem estritamente da pesquisa mineral, que através da
combinação de técnicas diretas e indiretas de investigação geológica, é responsável pela descoberta de novas
ocorrências e depósitos minerais economicamente viáveis para o prospecto. Esta pesquisa foi realizada em uma
área de ocorrência cuprífera denominada Vítor Teixeira, localizada a noroeste do município de Caçapava do Sul,
centro sul do estado do Rio Grande do Sul, região alvo de inúmeras investidas estrangeiras a partir do final do
século XIX, onde acreditavam no grande potencial dos recursos minerais existentes principalmente em suas
intermediações. A sudeste do município, na região conhecida como Minas do Camaquã, as investidas
propiciaram a descoberta de duas novas jazidas denominadas mina Uruguai e São Luiz, que atualmente se
encontram esgotadas. No contexto geológico a ocorrência está localizada na região norte da Bacia Sedimentar do
Camaquã, formada em período tardi à pós tectônicos associados às orogêneses pertencentes ao Ciclo Brasiliano.
Possui pacote sedimentar espesso, falhados e metamorfizados em condições incipientes associado com rochas
vulcanogênicas, assentados sobre as rochas ígneas e metamórficas de idade, origem e evolução diversas do
Escudo Sul-Rio-Grandense. Estudos preliminares realizados mostraram intenso fraturamento nos xistos do
Complexo Metamórfico Vacacaí e também nos metarenitos pertencentes a Formação Passo da Promessa que
afloram na região da ocorrência cuprífera. Este trabalho apresenta resultados de prospecção geofísica por meio
dos métodos de eletrorresistividade e polarização induzida em arranjo azimutal, que integrados com essas
principais estruturas presentes permitem a caracterização da geometria, continuidade lateral, profundidade e
controle estrutural do minério. Os modelos de inversão representados através de seções 2D indicaram zonas de
alta cargabilidade coincidentes com valores de baixa resistividade predominantemente em profundidades abaixo
de 70 metros, interpretadas como possíveis concentrações de sulfetos. A elaboração de modelos de visualização
3D colaborou no mapeamento da geometria do corpo mineralizado.
Apoio: Edital Universal Cnpq processo 470821/2013-2.
Palavras-chave: Geofísica, modelagem, sulfeto, cobre.
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A Suíte magmática Pedro Lessa, localizada na Serra do Espinhaço Meridional, é constituída por rochas básicas
metamorfizadas. A oeste de Serro, Minas Gerais, ocorre uma soleira com direção N-S e suave mergulho para
leste, com comprimento aproximado de 23 km e espessura aparente entre 500 e 2000 m, encaixada entre
quartzitos da Formação Sopa-Brumadinho. O conjunto encontra-se deformado por tectônica cisalhante, com
falhamentos de empurrão com vergência para Oeste, em direção à área cratônica. O objetivo da pesquisa foi
buscar evidências de cumulados e/ou processos cumuláticos que possam estar relacionados às ocorrências de
platina e paládio que ocorrem a oeste de Serro. A seção basal da soleira foi amostrada (9 amostras) próximo à
localidade de Pedro Lessa, na calha do Rio Carioca. Uma amostra foi coletada no topo de uma soleira menor
adjacente. A nível macroscópico, as amostras se apresentam maciças, de cor verde escuro, granulometria fina
a média e textura porfirítica ou equigranular. Em microscópio de luz polarizada verificou-se a predominância de
minerais metamórficos (fácies xisto verde): clorita, tremolita, biotita, clinozoisita substituindo o piroxênio;
sericita substituindo fenocristais de plagioclásio. Minerais primários foram encontrados apenas como
pseudomorfos (piroxênio e plagioclásio). Como minerais acessórios encontrou-se titanita e minerais opacos
esqueléticos (magnetita-hematita e sulfetos, principalmente pirita). O resultado das análises quimicas de rocha
total permitiram classificar o protólito das amostras como basaltos sub-alcalino da série toleítica. O
magmatismo foi gerado em ambiente distensivo, com formação de basaltos toleíticos continentais (CFB),
comprovados pelo enriquecimento em ETR leves e LILE, por razões de La/Nb> 1,0 e pela mistura entre fontes
mantélicas enriquecidas (assinatura de OIB) e empobrecidas (assinatura de MORB), verificada pelas relações
(Th/Yb x Ta/Yb) e (Y/Nb x Zr/Nb). Durante a diferenciação magmática no interior da soleira ocorreu
fracionamento e acumulação de plagioclásio, hipótese sustentada pela ocorrência frequente de fenocristais de
plagioclásio e pela anomalia positiva de Eu encontrada na maioria das amostras. É possível que em seções
ainda não investigadas da soleira sejam encontrados anortositos e outros cumulados ultrabásicos, que possam
ter abrigado concentrações maiores de platinóides na fonte das ocorrências de platina descritas na região.
Palavras-chave: Serra do Espinhaço Meridional; rochas metabásicas e cumulados.
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O Grupo Serra do Itaberaba aflora no segmento central da Faixa Ribeira e corresponde a uma sequencia metavulcanossedimentar do Mesoproterozoico. As rochas deste grupo foram afetadas por dois eventos metamórficos
regionais na fácies anfibolito e um evento retrometamórfico na fácies dos xistos verdes. Esta sucessão depositouse inicialmente em um ambiente oceânico contendo basaltos com assinaturas do tipo N-MORB, que,
posteriormente evoluiu para um ambiente de retro-arco. Neste grupo são conhecidas quatro ocorrências de
rochas ricas em alumina (Pico Pelado, Guavirituba, Itaberaba e Pedra Branca). A gênese destas rochas está
vinculada à colocação de pequenos corpos de rochas vulcânicas intermediárias a ácidas e processos
mineralizantes em ouro do tipo high-sulfidation. Rochas variavelmente enriquecidas em alumina foram geradas
devido à sobreposição de três eventos que modificaram sucessivamente o quimismo das rochas pré-existentes
(essencialmente rochas vulcânicas e tufos). Um primeiro evento de alteração argílica avançada (evento 1) gerou
protolitos muito enriquecidos em alumina que, ao metamorfismo, geraram coríndon xistos com ± sericita ±
rutilo. Um segundo evento de alteração argílica avançada caracterizou um evento de silicificação que se
sobrepôs ao evento anterior (eventos 1 + 2), gerando, ao metamorfismo, topázio xistos com ± sericita ± rutilo.
Finalmente um evento de carbonatação e/ou retrometamórfico (eventos 1 + 2 + 3) produziu, ao metamorfismo
e/ou retrometamorfismo, rochas formados por ± coríndon ± margarita ± rutilo ± sericita. Nas rochas com
coríndon e margarita há presença de texturas que são interpretadas como sendo relíquias de esferulitos, vesículas
e fragmentos de vidros vulcânicos (ocorrências Guavirituba e Pedra Branca). Os produtos metamórficos do
evento 1 constituem rochas formadas essencialmente por Al2O3 (até 78,06%) e pequenas quantidades de SiO2
(até11,24%) e K2O (até 1,54%). Aquelas que foram afetadas pelo evento 1 e 2 constituem rochas formadas por
maiores concentrações de SiO2 (até 34,86%) e de K2O (até 3,03%), menores quantidades de Al2O3 (até 53,27%)
e enriquecimentos expressivos em TiO2 (até 2,99%) e, localmente (ocorrência Pico Pelado), em F- (até 8,68%).
A entrada de Ca vinculado ao evento 3 gerou rochas metamórficas variavelmente enriquecidas em CaO (até
9,23%). Nos padrões de REE das rochas afetadas pelos diferentes eventos de alteração destaca-se um relativo
enriquecimento das LREE, sendo que os topázio xistos apresenta um padrão em V dado pelo empobrecimento
em REE do meio, provavelmente devido à presença de minúsculos cristais de titanita. O enriquecimento em
LREE em relação às HREE, assim como a presença de anomalias negativas de Eu e Ce e enriquecimentos em
Ag (até 1,6 ppm) são atribuídos à interação dos protolitos com os fluidos oxidados e ácidos em ambiente
oceânico. A identificação destes litotipos em sequencias meta-vulcanosedimentares metamorfisadas em grau
médio representa uma valiosa ferramenta em trabalhos de exploração mineral, uma vez que constituem rochasguias para a localização de depósitos de ouro.
Apoio: FAPESP, processo no 2007/00405 -0
Palavras-chave: Grupo Serra do Itaberaba, margarita-coríndon xisto, topázio xisto
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RESUMO

Na porção sudoeste do estado de Minas Gerais, na zona limítrofe entre o Cráton São Francisco
e a Faixa de Dobramentos Brasília, ocorrem rochas metamáficas-ultramáficas pertencentes ao
Greenstone Belt do Morro do Ferro (GBMF). Destacam-se ainda nessa região a presença de produtos
de processos lateríticos em ao menos dois níveis topográficos distintos. Litotipos ultramáficos, que
foram submetidos a processos de hidratação dos minerais anidros (antofilitização, serpentinização,
cloritização ou talcificação), como aqueles observados no GBMF, são rochas promissoras para gerarem
expressivas concentrações supergênicas de níquel quando submetidos a processos lateríticos. Esse fato
se deve a capacidade de minerais primários da rocha ultramáfica/ultrabásica, como a olivina e o
piroxênio, de alojarem níquel em seu retículo cristalino, somado à susceptibilidade ao intemperismo
desses minerais e seus respectivos hidratados. Esse intemperismo intenso é sucedido da redistribuição
dos elementos químicos presentes na rocha de acordo com suas características geoquímicas, resultando
em fácies sub-horizontais. O presente trabalho fez uso das características resultantes do zoneamento
mineralógico e, consequentemente, químico para identificação de potencialidade à presença dessas
concentrações supergênicas de níquel. Para isso, fez-se uso de mapas geológico e estruturais que
abrangem o domínio máfico-ultramáfico e de mapa de zoneamento geomorfológico. A esses se
somaram o uso de modelos digitais de elevação e declividade do terreno (MDT), obtidos a partir de
imagens de satélite SRTM, e composições temáticas de imagens de satélite Landsat 7. As composições
temáticas foram utilizadas buscando delimitar as fácies de intemperismo com base na reflectância de
minerais específicos neoformados, já que os produtos dos processos lateríticos podem ser expostos por
ação de processos erosivos posteriores. A aplicação de técnicas de sensoriamento remoto permitiu a
identificação e individualização de diferentes fácies, condizentes com o zoneamento mineralógico de
um perfil laterítico desenvolvido em área com presença de rochas metamáficas-ultramáficas. Com base
na distribuição dos diferentes horizontes delimitados, realizou-se etapa de visita à área para validação
do modelo elaborado. Observações de campo confirmaram a existência perfil laterítico desenvolvido
em xistos ultramáficos, cujas análises químicas e mineralógicas sustentaram a evidência de existência
de enriquecimento supergênico de níquel, atingindo um ápice de concentração, no horizonte
plintificado, de 350% em relação a rocha não alterada.
Palavras-chave: Sensoriamento remoto. Níquel supergênico. Fácies de intemperismo. Landsat. MDT.

INTRODUÇÃO.
É reconhecido, já de longa data, que os corpos máficos-ultramáficos (terrenos do tipo greenstone,
complexos intrusivos ou ofiólitos) apresentam vocação metalogenética para armazenarem importantes jazidas
minerais metálicas. Sabe-se ainda que a superposição de processos geológicos pode ser responsável por
promover concentrações minerais a partir do retrabalhamento do conteúdo desses corpos máficos-ultramáficos.
No Brasil um tipo propício de processo responsável pelo enriquecimento de determinados elementos
químicos, como o caso do níquel, são os eventos lateríticos quando atuam em corpos ultramáficos de
composição ultrabásica. Esses eventos, que se desenvolveram no período pós-cretáceo em boa parte da
plataforma continental brasileira (Retallack, 2010), foram responsáveis pela geração de grandes depósitos de
níquel laterítico, a exemplo de Barro Alto e Niquelândia (GO), Onça-Puma (PA) e o Morro do Níquel (MG).
A geração de um perfil laterítico associa-se ao um rearranjo químico, físico e mineralógico do substrato
geológico afetado, obedecendo a condições de pH e Eh a que esse é submetido. Esse processo resulta em um
zoneamento típico, com formação dos chamados horizontes lateríticos. Esse zoneamento é marcado por
associações mineralógicas e também por variações nos conteúdos químicos. De acordo com Smirnov (1982) e
Butt (1986) o processo é resultante de intenso processo de intemperismo dessas rochas, ocorrendo a alteração
dos silicatos a partir da reação de hidrólise com as águas pluviais ácidas, em ambiente tropical a subtropical com
pluviosidade superior a 1000mm anuais e duas estações climáticas bem definidas. Do ponto de vista
geomorfológico, as concentrações lateríticas de elementos como níquel e cobalto se associam, geralmente, a
formas de relevo tabulares, recobertos por latossolos concrecionários (Melfi et al, 1980).
OBJETIVO.
O trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso onde se fez uso de adaptação de técnica de
sensoriamento remoto na prospecção de perfis lateríticos com potenciais para abrigar concentrações
supergênicas de níquel.
MATERIAIS E MÉTODOS.
O desenvolvimento do trabalho se baseia no fato de que expressivas concentrações supergênicas de
níquel são encontradas associadas a rochas ultrabásicas, cuja mineralogia primária apresenta olivina e
piroxênios, que são minerais com maior capacidade de reter níquel em sua estrutura cristalina (Lelong et al,
1976). Por fim, para se ter a concentração metálica, a rocha ultrabásica deve ser submetida a processo laterítico
(Smirnov, 1982; Biondi 2003; Marsh et al, 2013). Assim, se fez uso de mapas geológicos e gemorfológicos para
delimitar regiões de ocorrência de rochas ultrabásicas em condições geomorfológicas potenciais ao
desenvolvimento e preservação de perfis lateríticos, seguido do uso de sensoriamento remoto para levantar
evidências de existência de fácies de intemperismo. Para comprovação dos dados obtidos, procedeu-se à visita
de campo para descrições de afloramento e coleta de amostras para caracterização química e mineralógica.
Para o trabalho fez-se uso de imagem Landsat 7 TM (path 219/row 075, julho de 1988), com resolução
de 30 metros, à qual se aplicou correção atmosférica com base na operação “Dark Subtract”, e de imagem de
radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) compatível com a escala 1:250.000 do Brasil (SF-23V-A, SF23V-B, SF-23V-C e SF-23V-D), em resolução de 90 metros.
Com as imagens de satélite Landsat realizou-se composições de bandas no software ENVI 4.1, seguindo
a técnica de sensoriamento remoto utilizada por Andrews Deller (2006) para mapeamento de fácies lateríticas.
Dado a adaptação do método, de escala regional para local, se fez necessário adicionar ao procedimento modelos
digitais de elevação e declividade de terreno. A geração dos modelos digitais de terreno a partir de imagens
SRTM foi feito com o software ArcMap 10 (parte do ArcGIS 10). O mesmo software também foi utilizado para
integração dos dados Landsat, modelos digitais de terreno e base geológica adaptada de Zanardo (2003), seguido
da delimitação das regiões entendidas como respostas de horizontes lateríticos.
Durante a etapa de campo foram descritos o perfil laterítico e litotipos aflorantes na área. Também foram
coletadas amostras para realização de caracterização mineralógica por difratometria de raios X, em aparelho
PANalytical EMPYREAN, e por petrografia de luz transmitida ao microscópio óptico convencional Zeiss
Axioskop A1, ambos do Departamento de Petrologia e Metalogenia da UNESP – Rio Claro. Procedeu-se

também com a caracterização química de amostras representativas dos horizontes de intemperismo
desenvolvidos sobre rochas ultramáficas, realizada para rocha total pelo Laboratório Acme (Analytical
Laboratories LTD, Vancouver, Canadá), utilizando os métodos ICP-OES e ICP-MS para o total de 48 elementos
químicos e LOI.
RESULTADOS
Com base na variação da reflectância, os minerais oriundos do processo laterítico podem ser
identificados por uma série de composições RGB (Red, Green e Blue) de bandas de imagem Landsat (Andrews
Deller, 2006; Drury, 1993). Também deve se destacar que a arquitetura interna dos perfis laterítico é
indissociável das características do relevo, assim, os MDT adicionam essa dimensão de aspectos
geomorfológicos ao sensoriamento remoto.
Abordando os entornos da cidade de Bom Jesus da Penha (MG), onde Zanardo (2003) apresenta em
mapa geológico-estrutural a existência de corpo pertencente ao GBMF, aplicou-se a soma dos modelos digitais
de terreno (elevação e declividade) às composições de bandas de imagem de satélite na forma RGB, buscando
apontar evidências de existência de perfil laterítico associados aos litotipos máficos-ultramáficos. Com isso, se
obteve indícios de 3 horizontes lateríticos, cujas cores resultantes da técnica de sensoriamento remoto podem ser
encontradas na Tabela 1, enquanto que na Figura 1 podem ser encontrados os horizontes de intemperismo
delimitados com auxílio de sensoriamento remoto, além da distribuição de afloramentos visitados em campo,
com descrição de litotipos e de grau de intemperismo.
Unidade destacada
RGB 742
RGB 754
Solo ferruginoso (ferricrete) –
Vermelho
Vermelho a verde escuro
horizonte 5
Transição horizontes 5 e 4
Verde oliva escuro
Caulinítico – horizonte 3
Ciano
Ciano
Vegetação
Verde
Azul
Tabela 1 - Cores obtidas para diferentes unidades indicativas de perfil laterítico e presença de vegetação. Obtido
com base em composições de bandas de imagens Landsat, determinadas a partir da adaptação da técnica de
Andrews Deller (2006) com a soma de modelos digitais de terreno.
Na porção onde o mapa geológico aponta a presença de corpo máfico-ultramáfico identificou-se a
presença de clorita-anfibólio xisto, onde se diferenciou latossolos (horizonte 5), saprolito plintificado (horizonte
4/3 – optou-se aqui por agrupar os dois horizontes argilosos) e nível contendo estrutura microboxwork (horizonte
2), os quais são condizentes com a arquitetura esperada para o perfil laterítico, como será descrito a seguir. O
horizonte 1, ou rocha não intemperizada, foi identificado apenas na forma de corestones em meio ao horizonte 2.
Na região foram ainda identificados quartzitos e biotita gnaisses, no entanto, o objetivo aqui destaca o xisto
ultramáfico.
Horizonte 5.
Observado nas regiões topograficamente mais altas e com menor declividade do relevo, mostra
espessura da ordem de 3 metros. São solos de cor vermelha, argilosos, com baixa ou nenhuma contribuição de
quartzo visível e presença de nódulos formados de óxidos e hidróxidos de ferro. Fez-se a caracterização
mineralógica de uma amostra dessa fácie, onde se identificou, como mineralogia principal, caulinita, hematita,
goethita, gibbsita e quartzo. As análises químicas apresentaram teores variáveis de níquel (Ni), podendo chegar a
1246ppm (0,1246%).
Horizonte 4/3.
Identificado topograficamente abaixo do horizonte 5, expostos em áreas de maior declividade ou então
em cortes de estrada, com espessura total da ordem de 35 metros. Nos xistos ultramáficos o equivalente ao

horizonte 4 mostra cor verde e plintitas de cor ocre, já o horizonte 3, com argilas e sem contribuição de minerais
ferrosos foi observado apenas em outros litotipos do local. Nesse caso é observado o xisto ultramáfico
saprolítico friável com estruturas preservadas, onde grande parte da mineralogia primária foi substituída por
minerais neoformados, restando esparsos anfibólios com hábito ripiforme. Dentre os minerais substitutos
predominam argilas e óxidos e hidróxidos de ferro. A caracterização mineralógica de amostra do xisto
ultramáfico plintificado mostra a presença de clinocloro (uma variedade de clorita), montmorillonita (argila do
grupo das esmectitas) e caulinita. Enquanto isso, a análise química apresentara o níquel (Ni) com teor de
4204ppm (0,42%), um enriquecimento de 350% em relação à rocha não alterada.

Figura 1 – Área de estudo próximo à cidade de Bom Jesus da Penha (MG), onde se destacam os horizontes de
intemperismo apontados pela técnica de sensoriamento remoto e os afloramentos visitados em campo, com
litotipos descritos e grau de intemperismo.
Horizonte 2.
Apresenta uma espessura mínima da ordem de 10 metros, sendo observados em média 40 metros abaixo
do ápice topográfico, em locais de drenagem. Nesses xistos ultramáficos é marcado pela presença de textura
microboxwork, visível com auxílio de lupa de aumento de 10 vezes, onde se nota interstícios submilimétricos,
antes preenchidos por xisto ultramáfico, parcialmente esvaziados. A caracterização mineralógica apontou a
presença de nacrita, gibbsita e quartzo, mineralogia essa que destoa daquela esperada para esse horizonte. No
entanto, notam-se indícios de superposição de processo intempérico mais jovem, com remoção (lixiviação e/ou
erosão) de argilas, o que pode ter promovido enriquecimento em alumínio na forma desses minerais (Faria
Júnior, 2015). A análise química mostra o níquel (Ni) com teor de 595ppm, forte decréscimo em relação ao
horizonte imediatamente superior.

Horizonte 1.
O seu equivalente foi observado em campo apenas como corestones em meio ao horizonte 2. A
caracterização petrográfica mostrou clorita-anfibólio xisto, com orientação marcante dos cristais. Quanto ao
conteúdo químico, o níquel apresenta teor de 1198ppm (0,11%) e a sílica de 44,12%, condizente com rocha
ultrabásica.
CONCLUSÃO.
A adaptação de técnicas de sensoriamento remoto aqui aplicadas, com composições de bandas de
imagem de satélite Landsat e os modelos digitais de terreno, permitiram destacar a presença de 3 horizontes de
intemperismo, assim como sua distribuição em área. Por sua vez, a visita de campo confirmou a existência de
perfil laterítico afetando os litotipos na área estudada.
Do ponto de vista de concentração supergênica de níquel, a técnica de sensoriamento remoto apontou
evidências de rochas máficas-ultramáficas do GBMF que teriam sido afetadas pelo processo de intemperismo.
Nesse caso, descreveu-se em visita de campo horizonte plintificado, de cor verde, com caracterização
mineralógica indicando a presença de argilas do grupo das esmectitas, enquanto a caracterização química
mostrou enriquecimento supergênico em níquel de 350% em relação à rocha não alterada.
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O objetivo desta revisão é o estudo para tentar enquadrar ou não o depósito de Pb (chumbo) e Zn (zinco) de
Morro Agudo no modelo Mississippi Valley. Este resumo é parte integrante da disciplina de Trabalho
Interdisciplinar de Graduação no (TIG), curso de geologia da UniBH.
O Grupo Vazante está inserido à Faixa de Dobramentos Brasília (FDB), integrante da Província Tocantins. As
rochas pertencentes ao Grupo Vazante são de composição carbonáticas depositadas em ambiente plataformal
raso, tendo as rochas dolomiticas hospedeiras das mineralizações em Pb e Zn, sendo posteriormente dobradas e
falhadas afetando e remobilizando as mineralizações. Estas mineralizações presentes na Mina de Morro Agudo
são representados por galena (PbS) e a esfalerita (ZnS), que foram depositados em rochas carbonáticas por
processos hidrotermais. A deposição destes minérios foi de forma gradativa o que dificulta o enquadramento no
tipo de depósito, sendo que Morro Agudo, segundo a bibliografia, pode enquadrar-se em três modelos principais:
Mississippi Valley (MVT), SEDEX ou IRISH. Além disso, as rochas carbonáticas das Formações Morro do
Calcário e Serra do Poço Verde foram submetidas a processos de alteração hidrotermal, resultando em
modificações como silicificação, brechação, cimentação por sílica, dolomita, pirita e mineralizações de esfalerita
e galena. Foram revistos estudos já executados, e que envolveram a geoquímica, geofísica e geologia estrutural
da área. Os métodos geofísicos aplicados em levantamentos em mineralizações semelhantes a da mina de Morro
Agudo não apresentaram boa resposta para um enquadramento no tipo de depósitos. Os estudos geoquímicos
realizados englobam inclusões fluidas e isotopia de carbono, oxigênio e enxofre realizadas na área em estudo,
mostram um decaimento da temperatura e salinidade do fluido assim como das razões isotópicas à medida que
afasta-se da falha principal, o que demonstra um forte controle estrutural nas mineralizações na mina.
De acordo com os resultados obtidos durante a revisão bibliográfico da área, observou-se a complexidade que
envolve este depósito. Gerou-se uma planilha confrontando-se os principais modelos sugeridos e as suas
principais características para a mina de Moro Agudo. Através desta concluiu-se que este depósito tem uma
maior afinidade com o tipo Mississippi Valley, tendo como base o modelo MVT típico, desconsiderando os
submodelos e as variações dentro dos outros dois depósitos.
Palavras-chave: Grupo Vazante, Morro Agudo, mineralizações.
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O Município de Conceição Aparecida localiza-se na porção Sudeste do Estado de Minas Gerais à cerca
de 350 km de São Paulo e a 407 Km de Belo Horizonte. Encontra-se delimitado a norte pela cidade de Bom
Jesus da Penha, a leste/sudeste de São Sebastião do Paraíso, a sul/sudeste de Passos e a sul/sudoeste de
Alpinópolis. A área de estudo está geologicamente inserida no Complexo Campos Gerais constituído por
ortognaisses migmatíticos que contem sequências vulcano sedimentares do tipo Greenstone Belt, compostas por
uma grande variedades de xistos e fels ultramáficos (clorita xistos, talco xistos e serpentinitos), anfibólios xistos,
metapiroxênitos, metaperidotitos (serpentinitos e anfibólio/clorita fels), formações ferríferas e raras intercalações
pelíticas. Estruturalmente, são caracterizados por núcleos parcialmente preservados, circundados por largas
zonas de cisalhamento transcorrente, dúctil, de direção geral WNW-ESE. Estes núcleos preservados são
caracterizados por metamorfismo de fácies anfibolito, enquanto as zonas de cisalhamento catalizaram reações
retrometamórficas para a fácies xisto verde. Esse trabalho visou fazer um mapeamento geológico superficial da
área de afloramento das rochas com manganês e uma coleta desses materiais para uma análise química
preliminar. A metodologia utilizada foi aplicada em cinco etapas: 1) Trabalhos de escritório para levantamento
bibliográfico e para fazer um estudo preliminar de processamento digital de imagens, visando delimitar os
“corpos” ou “compartimentos morfológicos” onde ocorram as rochas com manganês; 2) Trabalhos de Campo
(para descrição geológica e coleta de amostras); 3) Análise Petrográfica (macroscopia de amostras de mão) e 5)
Química (elementos maiores por fluorescência por raios x). As análises petrográficas foram interpretadas no
Laboratório de Geociências da Universidade Federal de Alfenas e as análises por fluorescência de raios x iniciais
foram realizadas pela empresa SGS Geosol Laboratórios LTDA pelo método de fusão com tetraborato de lítio.
Foram coletadas, em campo, seis amostras do corpo aflorante, sendo denominadas de P1 a P6. Com os
resultados da análise química determinaram-se amostras com teores de MnO variando entre 36,1 a 46,2%.
Quanto às análises mineralógicas e petrográficas os principais minerais de manganês identificados foram
pirolusita, criptomelano, psilomelano e algumas manchas de rodonita.
Palavras-chave: manganês, rochas, análise química.
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O Quadrilátero Ferrífero localiza-se na borda sul do Cráton São Francisco e é uma importante província mineral
da região sudeste do Brasil rica em depósitos de minério de ferro, encontrados nas formações ferríferas bandadas
da Formação Cauê. No intuito de entender o comportamento dos elementos terras raras em formações ferríferas
bandadas da Formação Cauê no Quadrilátero Ferrífero, foram analisados 2 furos de sondagem cedidos pela Vale
na região do sinclinal Conta História, no centro leste do Quadrilátero Ferrífero. O sinclinal Conta História situase ao sul dos sinclinais Ouro Fino e Gandarela, essas estruturas geológicas, para alguns autores já foram
conectadas formando uma única estrutura maior. O primeiro furo analisado denominado FDCT 0092, possui
180,45 metros de comprimento e o segundo denominado FDCT 0126 possui 202,25 metros de comprimento. Em
ambos os pacotes analisados há a predominância de itabiritos silicosos, que possuem variáveis graus de
alterações, refletindo em itabiritos friáveis, semi-compactos e compactos além de itabiritos anfibolíticos. O teor
de ferro (Fe) nas amostras dos 2 furos varia da base para o topo de 34% a 67% devido ao enriquecimento
supergênico. O espectro dos elementos terras raras nos diferentes tipos de itabiritos analisados apresentam as
seguintes características em comum: i) enriquecimento dos elementos terras raras pesados (ETRP) em relação
aos leves (ERTL); ii) variação do somatório dos elementos terras raras em relação a profundidade iii) anomalias
positivas de Eu e Y; iv) razões Y/Ho variando de 32 a 64; v) anomalias negativas ou positivas de Ce; razões
Ce/Ce* e Pr/Pr* maiores ou menores que 1. A interpretação dos valores dos ETR sugere um mesmo ambiente de
deposição para os dois furos analisados com as seguintes características: i) marinho profundo com baixo grau de
oxidaçao em virtude das razões Y/Ho e fortes anomalias negativas de Ce; ii) próximo a uma fonte termal devido
as razões Eu/Eu* maiores que 1.
Agradecimentos: Projetos FAPEMIG-VALE CRA RDP 00063/10 e CRA RDP 00067/10. A CAPES pela bolsa
de produtividade do pesquisador Herminio Arias Nalini Junior e pela bolsa de mestrado do Lucas Leão.
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RESUMO
A Mina Perdizes localizada no distrito de Estiva, município de São Desiderio constituiu entre os anos de
1980 e 1990 o principal empreendimento minerador na produção de manganês do oeste da Bahia. Este trabalho
expressa por meio de técnicas prospectivas, a caracterização das concentrações manganesíferas da Mina Perdizes
quanto aos seus aspectos estratigráficos e principalmente geoquímicos na tentativa de avaliar a presença de
metais raros, particularmente de forma anômala expresso nos teores de tálio, no intuito de remontar um cenário
evolutivo apoiado em comparações com modelos geológicos e metalogenéticos em escala mundial. A
compartimentação geológica da região de São Desiderio se expressa por litologias provenientes de origem
sedimentar marinha, de idade neoproterozóica, representadas pelo Grupo Bambuí, recoberto pela sedimentação
continental eólica de idade Cretácea, correspondendo ao Grupo Urucuia. O substrato geológico encaixante das
mineralizações manganesíferas portadoras de metais raros na Mina Perdizes é regido apenas pela Formação
Posse do Grupo Urucuia. O trabalho consistiu em visitas de campo, amostragem e analises geoquímicas para a
determinação, tanto dos teores de tálio por Voltametria de Redissolução Anódica com Pulso Diferencial
(VRAPD) como dos teores de ferro e manganês por meio de técnicas ICP-MS (Espectrometria de Massa com
plasma indutivamente acoplado). Os resultados indicam que os processos supergênicos impressos nas unidades
geológicas da Formação Posse, resultou no enriquecimento tanto de manganês como também para a
concentração de tálio e provavelmente de outros metais raros como cobalto e escândio. É recomendado a
realização de análises geoquímicas de outros metais para a confirmação da hipótese que o tálio não é o único
metal raro presente na Mina Perdizes. Com base em evidências geoquímicas, é possível afirmar que, processos
posteriores àqueles relacionados à diagênese e ao metamorfismo dos sedimentos do Grupo Bambuí, promoveram
remobilização e migração vertical de fluídos contendo Mn e metais raros através de fraturas, embora estas sejam
incipientes. Por fim, predominou a ação de processos supergênicos devido à insolubilidade do manganês e
oscilações do nível freático concentrando o minério na forma de concreções lateríticas na Formação Posse do
Grupo Urucuia. Em suma é evidente a importância da região oeste da Bahia no quadro metalogenético do país,
pois as mineralizações manganesíferas presentes são ocorrências consideradas inéditas no Brasil, devido ao fato
do manganês ocorrer associado a esses metais raros. A fim de estabelecer algumas comparações fundamentais
com outras áreas já pesquisadas no oeste da Bahia, os teores dos elementos supracitados na Mina Perdizes se
mostraram relativamente mais altos indicando exatamente que a supergênese foi mais intensa nos chapadões do
Urucuia do que nas áreas intervales onde os teores são mais baixos. Da mesma forma, que trabalhos anteriores
na área de metalogênese aplicados às mineralizações manganesíferas portadoras de metais raros em outras
localidades serviram de estímulo para a realização deste estudo, espera-se que o mesmo venha a contribuir
diretamente para o enriquecimento do quadro científico econômico e ambiental junto às Geociências, e também
para os processos geológicos atuantes no Cretáceo do Brasil.
Palavras-chave: Urucuia, Mina Perdizes, Supergênese.

INTRODUÇÃO
O distrito manganesífero do Oeste da Bahia foi gerado em condições sedimentares e supergênicas
atribuindo exclusividade metalogenética constituindo um dos mais importantes da Bahia. A Mina Perdizes (foco
deste estudo) está situada na porção central do distrito, como pode ser observado na figura 1. Geograficamente a
mina localiza-se no distrito de Estiva, Município de São Desiderio (figura 2), e constituiu entre os anos de 1980
e 1990 o principal empreendimento minerador na produção de manganês da região tendo sido exclusivamente
destinado a indústria siderúrgica brasileira.
As ocorrências manganesíferas do Oeste da Bahia estão situadas na interface da bacia intracratônica
sanfranciscana (Cretácea) com o Grupo Bambuí de idade neoproterozóica e também nas áreas dos chapadões do
Urucuia. O termo Bacia Sanfranciscana é a denominação usualmente empregada na literatura para designar a
depressão na qual se acumulam as coberturas fanerozóicas sobre o Cráton do São Francisco, e na Bahia, está
bacia abrange o Grupo Urucuia que é subdividido nas formações Posse na base e Serra das Araras no topo.
Figura 1: Mapa Geológico do Distrito Manganesífero do Oeste da Bahia com a indicação das ocorrências das
mineralizações manganesíferas com destaque para a Mina Perdizes.

MINA
PERDIZES

Fonte: Misi et al. (2012)

O objetivo do trabalho consiste em caracterizar as concentrações manganesíferas da Mina Perdizes
quanto aos seus aspectos estratigráficos e principalmente geoquímico na tentativa de avaliar a presença de metais
raros, particularmente de forma anômala expresso nos teores de tálio, na tentativa de criar um cenário evolutivo
apoiado em comparações com modelos geológicos e metalogenéticos em escala mundial. Neste contexto, a
presente pesquisa promoverá um significado avanço e atualização no conhecimento geológico, metalogenético
em uma das mais importantes áreas mineradas em manganês do oeste da Bahia, uma vez que estudos similares
ao aqui proposto são bastante restritos ou inexistentes em tal localidade.
Figura 2: Mapa de Localização e acesso a Mina Perdizes.

Fonte: DNIT (2012)

GEOLOGIA DA MINA PERDIZES
O substrato geológico da Mina Perdizes é regido apenas por unidades geológicas referentes a Formação
Posse com influência sedimentológica e geomorfológica conjugada a fatores relacionados à ação climática que
modificaram o relevo e o solo favorecendo a existência dos extensos chapadões que se estendem pela região.
As ocorrências manganesíferas da Mina Perdizes são de origem supergênicas, onde os materiais
coletados estão locados no manto de alteração, exatamente na transição entre os horizontes C e B bem
desenvolvido. Além disto, o perfil laterítico e pedológico observado em campo é o mesmo perfil mineralizador
proposto por Biondi (2003) que justifica os depósitos supergênicos.
A mina apresenta as seguintes unidades faciológicas referentes ao quadro estratigráfico total, sendo da
base para o topo (figura 3): fácies saprólito (horizonte mosqueado que abriga o maior número de concentrações
manganesíferas misturadas a níveis argilosos pouco desenvolvidos), fácies horizonte aluminoso (zona oxidada
com baixo potencial para concentração das mineralizações), fácies horizonte ferruginoso (crosta laterítica –
duricrosta bastante pronunciadas, porém não ocorrem de forma expressiva na cava da mina, e sim nas

adjacências) e, por fim, fácies latossolo vermelho-amarelado (pouco espesso com níveis bastante sutis de óxidos
de manganês manchando os estratos indicando a supergênese de forma ativa na atualidade).

Figura 3: Empilhamento estratigráfico da Mina
Perdizes, com as relações de fácies, espessuras e
materiais encaixantes da mineralização.

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa consistiu em trabalhos de campo com amostragem obedecendo ao material presente, tais
como: litotipos considerados importantes como material encaixante, protominério e minério manganesífero.
Foram coletadas 5 amostras representativas das várias tipologias do minério manganesífero encontrado na Mina
Perdizes, onde a amostra P1M1 foi coletada no ponto 1, P2M1 e P2M4 foram coletadas no ponto 2, P2M2 foi
coletada no ponto 3 e a amostra P4M1 foi coletada no ponto 4.
As amostras coletadas foram submetidas a análises geoquímicas para determinar os teores de tálio por
Voltametria de Redissolução Anódica com pulso diferencial (VRAPD) e os teores de manganês e ferro por meio
de técnicas de ICP-MS (Espectrometria de Massa com plasma indutivamente acoplado).

Figura 4: Imagem aérea da cava principal
da Mina Perdizes com a indicação dos
pontos de coletas de amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A tabela 1 sintetiza os teores de manganês, ferro e tálio analisados nas amostras do minério
manganesífero afim de estabelecer neste estudo algumas relações fundamentais e associações geoquímica entre
estes metais.
Ao realizar um comparativo entre os teores de manganês com o tálio, é notório a seguinte relação entre
eles: a presença anômala de manganês também define a presença anômala de tálio. Provavelmente isto deve-se a
atuação dos processos supergênico sobre as unidades da Formação Posse, que além de favorecer o
enriquecimento de manganês, resultou também na concentração de tálio em altos teores e provavelmente de
outros metais raros como cobalto e escândio. É recomendado a realização de análises geoquímicas de outros
metais para a confirmação da hipótese que o tálio não é o único metal raro presente na Mina Perdizes.
Tabela 1: Teores de manganês, ferro e tálio em amostras da mineralização supergênica da Mina Perdizes.

AMOSTRA

MANGANÊS (%) 1

FERRO (%) 1

TÁLIO (PPM) 2

P1M1

0,05

0,58

< LQ*

P2M1

26,59

2,23

512,04

P2M2

0,05

1,00

< LQ*

P2M4

41,83

1,15

435,33

P4M1

0,03

20,36

< LD**

*LQ = limite de quantificação, **LD = limite de detecção. 1 = técnicas de ICP-MS, 2 = VRAPD

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo corroborou hipóteses científicas bastante validas a respeito das mineralizações
manganíferas portadoras de metais raros no oeste da Bahia frente às recentes descobertas de metais raros
associados, aplicadas em uma localidade com extremo potencial – a Mina Perdizes.
Na busca de tentar avaliar a geologia e a metalogênese associadas à retomada da explotação das
mineralizações manganesíferas supergênicas na Mina Perdizes, foram detectadas concentrações anômalas de
tálio. Este resultado mostra que, quantitativamente, a região da Mina Perdizes provavelmente apresenta maior
potencial para tálio que as outras áreas no oeste da Bahia analisadas para estes metais raros.
Da mesma forma, que trabalhos anteriores na área de metalogênese aplicados às mineralizações
manganesíferas portadoras de metais raros em outras localidades no oeste da Bahia serviram de estímulo para a
realização deste estudo, espera-se que o mesmo venha a contribuir diretamente para o enriquecimento do quadro
científico econômico e ambiental junto às Geociências, e também para os processos geológicos atuantes no
Cretáceo do Brasil.
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SUMMARY

In order to meet world energy demand, in which hydrocarbons have prominent role is
of paramount importance that its extraction is increasingly efficient, considering that the
exploration of new areas is becoming increasingly complex and require greater
investment. In order to increase this efficiency, it is possible to use special recovery
methods (Enhanced Oil Recovery – EOR) who possess the proper function of moving
the remaining hydrocarbon in the rock, increasing the production on the reservation.
One of the possible EOR techniques is the injection miscible carbon dioxide (CO2).
This technique has gained importance since, in addition to enabling an increase in oil
production, help efficiently providing a useful destination to gas, which when released
into the atmosphere, contributing to global warming, much-discussed environmental
problem worldwide. In Brazil, the study of this technique came to prominence due to
the high concentrations of this gas in the pre-salt reservoirs. The objective of this work
is to make an assessment of the benefits of EOR technique, explain the methods, their
advantages and disadvantages, as well as the environmental feasibility and costs
aggregates, whereas the same can be used for enhancing recovery from wells in the
pre-salt project.

RESUMO
Com a finalidade em atender a demanda de energia mundial, na qual os
hidrocarbonetos têm papel de destaque, é de suma importância que sua extração seja
cada vez mais eficiente, tendo em vista que a exploração de novas áreas está se
tornando cada vez mais complexas e necessitando de maior investimento. Com o
intuito de aumentar a eficiência, é possível a utilização de métodos especiais de
recuperação (Enhanced Oil Recovery – EOR) que possuem a devida função de
deslocar o hidrocarboneto remanescente na rocha, aumentando a produção na
reserva. Uma das possíveis técnicas de EOR é a injeção miscível de dióxido de
carbono (CO2). Essa técnica ganhou importância pois, além de possibilitar um
aumento na produção de petróleo, ajuda de forma eficiente proporcionando um destino
útil ao gás, que, quando lançado na atmosfera, contribui para o aquecimento global,
problema ambiental muito discutido mundialmente. No Brasil, o estudo dessa técnica
ganhou destaque devido as altas concentrações desse gás nos reservatórios do présal. O objetivo desse trabalho é fazer uma avaliação dos benefícios da técnica de
EOR, explicar os métodos, suas vantagens e desvantagens, bem como a viabilidade
ambiental e os custos agregados, considerando que a mesma pode ser utilizada para
aumentar a recuperação dos poços no projeto do pré-sal
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A cidade de Poços de Caldas é um importante centro hidrotermomineral do Brasil e apresenta também
importantes atividades de mineração de bauxita e argila e também reservas representativas de minério uranífero.
Dentre os bens minerais não metálicos encontrados no Maciço Alcalino de Poços de Caldas destacam-se as
argilas, provenientes dos processos de alteração das rochas magmáticas e metamórficas encontradas na região.
Há ocorrências localizadas de argilas plásticas, de pequena expressão e depósitos de maior extensão, de argilas
não plásticas. Estas argilas não plásticas, em virtude de sua maior refratariedade, em muitos casos tornam-se
rejeito, onerando as operações mineiras e fabris. Não há registros significativos de referências bibliográficas a
respeito da caracterização direcionada destes materiais, o que prejudica estudos de aplicação industrial. Estas
argilas não plásticas, não aproveitadas, vêm sendo armazenadas em galpões ou a céu aberto, o que gera um
elevado custo para a indústria, além de transformar-se em um passivo ambiental. O presente trabalho realizou
um estudo da aplicabilidade dessas argilas não plásticas no setor produtivo cerâmico, a fim de se ampliar os
horizontes das investigações referentes a estas matérias-primas não plásticas. Para isso, foi realizada a
caracterização químico-mineralógica de duas amostras de argilas não-plásticas da região do maciço-alcalino, a
fim de se obter um melhor aproveitamento como matéria-prima, ou mesmo como rejeito, para os respectivos fins
empregatícios na indústria da região, a fim de se obter uma possível diminuição de uso de matéria prima e
possível utilização de rejeito, mantendo a qualidade do produto final.
Palavras-chave: argila não-plástica, maciço alcalino, caracterização.
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RESUMO
O presente trabalho de pesquisa foi realizado no alto curso do rio Paraná entre os municípios de Marilena e
Guaíra, Estado do Paraná e teve como objetivo principal analisar a mineração de areia no canal fluvial e sua
relação com o Novo Código Florestal. Para tanto, foram realizadas visitas aos portos de areia com o propósito de
identificar os possíveis impactos ambientais negativos e o não comprimento da lei. Ainda, foi observada as
características dos empreendimentos minerários e sua relação com a sustentabilidade. Foi constatado diferentes
modelos de extração de areia ao longo do rio, que oscila entre procedimentos modernos de baixo impacto
ambiental e modelos tradicionais com pouca ou nenhuma preocupação de preservação do sistema natural,
inclusive colocando em risco a manutenção da própria atividade econômica. Por fim, foi proposto uma
classificação para os portos de areia de acordo com o atendimento ao Novo Código Florestal e suas técnicas de
mineração.
Palavras-chave: Mineração; Areia; Rio Paraná; Código Florestal; Meio Ambiente.

INTRODUÇÃO

Diferentes sociedades humanas, ao longo de sua história, têm nos rios o registro de seu florescimento, e
foram os grandes responsáveis pela sua fixação no lugar.
Contudo, o papel mais importante dos rios está relacionado: a) ao abastecimento urbano da água, b) para
irrigação agrícola, c) uso industrial, d) na produção de energia elétrica, e) lazer, f) alimentação. Além disso,
exerce-se a mineração no seu leito e margens, voltada à extração de areia.
A humanidade, nas últimas décadas, tem esboçado uma preocupação com certos eventos naturais da
Terra produzindo um clima de severa insegurança quanto ao futuro do planeta.
A chamada “crise ambiental”, na verdade uma crise da sociedade de consumo e do individualismo, tem
conduzido ao fracasso praticamente todas as tentativas de se conceber uma forma menos predatória da relação
Sociedade-Natureza num sentido amplo.
A relação dos cursos fluviais com a vida humana constitui um objeto de grande preocupação, pois
interfere no seu perfeito funcionamento. Deste modo, a exploração de areia, por exemplo, deve ser conduzida
com o mínimo de impacto ambiental negativo ao sistema.
As atividades mineradoras desenvolvidas em sistemas fluviais são de grande importância, embora
possam originar impactos ambientais, por vezes irreversíveis (BRANDT, 1998).
POPP (1992) afirma que o crescimento acelerado de grandes centros urbanos, geralmente de maneira
desordenada, aumenta a necessidade desta matéria-prima e pode produzir a degradação ambiental.
No Brasil, 90% da areia é produzida de extração em leito de rios, segundo relatório do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2012).
A extração de areia no alto curso do rio Paraná se estende entre os municípios de Marilena e Guaíra,
Estado do Paraná, que compreende um trecho de canal com cerca de 200km (Figura 1).

Figura 1: Mapa de Localização da Área de Estudo e Classificação Sustentável dos Portos de Areia.

MINERAÇÃO DE AREIA E A APP – ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE
A atividade de mineração é vista pela sociedade em geral como uma das atividades antrópicas mais
impactantes e de grandes alterações nas paisagens, no caso da extração de areia em canal fluvial não é diferente.
Decerto, quando o empreendimento minerário não coloca em prática ações mitigadoras, os impactos ambientais
negativos poderão acarretar alterações no sistema fluvial, como por exemplo a erosão das margens e alterar a
qualidade da água por contaminantes – graxa, óleo lubrificante e combustível.
O Novo Código Florestal Lei nº 12.651/12, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação,
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matériaprima florestal, entre outros, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
O Art. 4º, considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais
de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros, que caracteriza a largura do canal do rio Paraná ao longo de todo o trecho estudado. Não
esquecendo de citar que para outras larguras de canais são estabelecidas metragens diferentes para a APP.
A areia, matéria-prima essencial à sociedade moderna por seu uso em grande escala, principalmente na
indústria da construção civil, é extraída há cerca de 60 anos no canal do alto curso do rio Paraná, entre os
municípios de Marilena e Guaíra no estado do Paraná (SANTOS, 2013).
A extração de areia no alto curso do rio Paraná conta com 6 portos efetivamente em funcionamento,
distribuídos ao longo de 200km de canal fluvial, localizados nos municípios de Marilena, São Pedro do Paraná,
Icaraíma e Guaíra, todos no estado do Paraná.
A produção mineral se desenvolve através de modelos e práticas sustentáveis com padrões diferentes
entre os empreendimentos minerários. Onde é marcada por dois modelos que se diferem, o primeiro considerado
sustentável, que atende à legislação mineral e ao Novo Código Florestal, e um segundo modelo de extração de
areia que não atende à legislação mineral e tampouco ao Novo Código Florestal (Figura 3).
Os protos de areia localizados nos municípios de Marilena e São Pedro do Paraná, dispõem de
instalações e equipamentos modernos, que promovem a sustentabilidade e assim o baixo impacto ambiental
negativo, protegendo o sistema fluvial.

Figura 3: Mapa de Localização dos Portos de Areia e Ocupação da APP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos de extração mineral acima apresentado permitem que sejam feitas algumas considerações
sobre os impactos ambientais associados e sua relação com o Novo Código Florestal: (i) a extração de areia no
alto curso do rio Paraná nos municípios de Marilena e São Pedro do Paraná não só atendem ao Novo Código
Florestal, como também podem servir de modelo para extração de areia em canais fluviais; (ii) os demais
empreendimentos minerários à jusante de São Pedro do Paraná não estão em conformidade legal e são altamente
impactantes. Sendo assim, é possível afirmar que a extração de areia ao longo do alto curso do rio Paraná se
desenvolve através de modelos discordantes entre si. Onde apenas um é sustentável.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICO-MINERALÓGICA DE ARGILA DA REGIÃO DO CEDRO DO
ABAETÉ-MG VISANDO APLICAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS E
INSTRUMENTO INFORMATIVO PARA A PRODUÇÃO REGIONAL DE POTÁSSIO
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Matérias-primas argilosas fundentes são interessantes para a fabricação de revestimentos cerâmicos e a
compreensão de sua natureza é fundamental na busca pela diminuição do tempo e temperatura de queima dos
produtos. Neste estudo, foi realizada a caracterização tecnológica de uma argila da região de Cedro do Abaeté,
MG, por meio de peneiramento, fluorescência de Raios X, difração de raios X (DRX), microscopia óptica e
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os ensaios realizados mostraram que este material apresenta um
grande potencial para uso como matéria-prima para a fabricação de revestimentos cerâmicos e que, em virtude
de sua granulometria fina, a flotação talvez não seja o método mais indicado para a concentração de potássio e
que um ataque químico poderia aumentar a concentração presente na amostra, devido à presença de placas
micáceas em meio a matriz argilosa.
Palavras-chave: matéria-prima, abaeté, caracterização tecnológica

DIOPSIDITOS PARA USO CERÂMICO NA REGIÃO DE CASTRO ALVES E RAFAEL
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Rochas calciossilicáticas de coloração branca ricas em diopsídio e com quantidade de Fe2O3 e TiO2
inferior a aproximadamente 1,0% são utilizadas na indústria cerâmica como componentes de engobes,
esmaltes, fritas e massas cerâmicas. Atualmente há poucos depósitos minerais de diopsídio branco explotados
no Brasil e uma crescente necessidade de mercado deste minério, especialmente nas indústrias cerâmicas da
região sudeste.
Na região de Castro Alves e Rafael Jambeiro, centro leste do estado da Bahia, ocorrem diversos corpos
de rochas calciossilicáticas associadas ao Complexo Tanque Novo-Ipirá, na porção sul dos terrenos granitognaisse de alto grau metamórfico do Cinturão Salvador-Curaçá, de idade paleoproterozóica, leste do Cráton
São Francisco. Os corpos de rocha calciossilicática ocorrem na forma de lentes ou camadas descontínuas,
alongadas nas direções N10E a N70W com alto ângulo de mergulho, com extensão de dezenas a centenas de
metros e espessuras máximas de algumas dezenas de metros.
As faixas calciossilicáticas são constituídas por: I) diopsiditos monominerálicos com pequenas
quantidades de carbonato, tremolita e/ou flogopita; II) quartzo diopsiditos podendo conter escapolita, granada,
titanita, plagioclásio e/ou wollastonita; III) microclínio/ortoclásio diopsiditos com ou sem quartzo; VI)
gnaisses calciossilicáticos com intercalações de bandas quartzo-feldspáticas e bandas ricas em diopsídio. Os
litotipos possuem coloração branca, cinza ou verde claro a escuro e granulação fina a muito grossa. Apresentam
estrutura isotrópica a gnáissica e textura decussada, granoblástica ou nematoblástica.
A associação mineral presente nos diopsiditos (diopsídio, ortoclásio, wollastonita, granada e escapolita)
associada à ausência de filossilicatos primários em congruência a associação mineral presente nas encaixantes
(ortoclásio em quartzitos e ortopiroxênio em ortognaisses) indica que estas rochas foram metamorfisadas sob
condições de fácies granulito no auge do metamorfismo progressivo regional. A associação mineralógica ou
paragênese de maior temperatura foi parcialmente a totalmente substituída por outras de menor temperatura,
catalisada pela deformação e passagem de fluídos, representada por microclínio, flogopita, tremolita/actinolita,
albita e carbonato.
As rochas calciossilicáticas brancas apresentam teores de SiO2 entre 52,1% e 78,69%, dependendo da
quantidade de quartzo, Al2O3 varia de 0,74% a 10,13%, Fe2O3t é inferior a 1,08%, MgO de 6,29% a 19,64%,
CaO de 9,07% a 25,7%, Na2O entre 0,04% e 1,97%, K2O variando de 0,01% a 7,84% e TiO2 inferior a 0,12%.
As dimensões e quantidade de corpos, associadas à mineralogia e composição química das rochas
calciossilicáticas sugere grande potencialidade de produção de diopsídios brancos para uso na indústria
cerâmica. Entretanto, a região estudada ainda carece de mapeamento de maior detalhe para delimitação de
novos corpos de diopsiditos, além de outros minérios para uso cerâmico.
Palavras-chave: diopsídio, diopsidito, feldspato, cerâmica, Bahia
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A produção de rochas britadas visa atender, principalmente, a obras de engenharia (infraestrutura e
edificações), desde construções pesadas até as mais simples construções civis. Por força do contínuo crescimento
urbano e implantação de uma nova rede de infraestrutura que muitos municípios fluminenses vêm
experimentando nos últimos anos, acreditamos que a discussão sobre o desempenho do setor de brita seja
pertinente a tal contexto econômico-social. Ademais, muito do que se vem destacando por parte de diferentes
atores governamentais é que a mineração brasileira está vivendo um momento de transição devido à ampla
discussão que se estabeleceu em torno do Novo Marco Regulatório da Mineração. Dessa forma, o Projeto Brita
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi idealizado com o objetivo de aprofundar o conhecimento do setor
de agregados para a construção civil no Estado do Rio de Janeiro, em especial o de rocha britada. A concepção
do estudo se dá em função das transformações que o setor vem apresentando ao longo dos últimos anos, e
também no sentido do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) contribuir para a formulação de um plano
de ação integrado, fornecendo subsídios para definição de uma política pública de incentivo ao setor de
agregados do estado. O foco principal neste primeiro momento situou-se sobre as empresas localizadas na
Região Metropolitana, que concentra cerca de 85% do segmento, visando principalmente ampliar e qualificar as
informações já disponíveis no Cadastro de Atividades Minerais (CAM) do DRM-RJ. A metodologia envolvia o
envio de um questionário específico sobre a atividade objetivando buscar dados e informações técnicas, e
entrevistas com o gestor da empresa e o técnico responsável. A aplicação desse questionário às empresas, bem
como as entrevistas foram feitas através de visita técnica da equipe da Diretoria de Mineração do DRM-RJ. Por
fim, apresentamos um quadro atual quanto à produção, utilização de mão-de-obra e preço médio por tonelada,
bem como classificação quanto ao porte da empresa, uma proposta de modelagem face à produtividade, entre
outros aspectos afeitos à regularidade da atividade e suas tendências.
Apoio: Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ)
Palavras-chave: rocha britada, região metropolitana, DRM-RJ.
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No Estado do Rio de Janeiro (ERJ) ocorrem importantes reservas de rochas carbonáticas, principalmente em
suas regiões central e nordeste, como os mármores calcíticos da região de Cantagalo, um dos pólos nacionais de
produção de cimento, e os mármores dolomíticos, explotados na região de Italva. Essas rochas ocorrem em uma
faixa de orientação NE-SW com extensão para nordeste, ligando-se com os mármores de Cachoeiro do
Itapemirim, estado do Espírito Santo, conforme os mapas geológicos estaduais de escalas 1:400.000. Para o Sul e
Sudoeste do ERJ as ocorrências são mais esparsas e de menores dimensões, entretanto, há relatos e registros de
lavras de mármores nesta região, como por exemplo, na localidade de Barão de Juparanã, município de
Vassouras, onde existem antigas lavras da CSN dos anos de 1940, que deixaram de ser econômicas, por diversos
motivos, tais como exaustão das reservas, altos custos operacionais, heterogeneidade dos minérios e a perda do
valor da atividade.
Esse trabalho tem como propósito revisitar as ocorrências de mármore da região sul do ERJ objetivando
responder se ainda existe potencial para o seu aproveitamento econômico, motivado pelo crescimento do setor
industrial (Transformação Mineral) que vem se instalando no sul fluminense, assim como na própria Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Várias indústrias utilizam rochas carbonáticas em seus processos,
como as de cargas, tintas, gesso acartonado, vidro, creme dental, papel, plásticos, adesivos e selantes,
alimentícias, fluxantes, fundentes, farmacêuticas, cosméticas, entre outras. Os resultados alcançados até o
momento dizem respeito à etapa de revisão dos dados existentes, ou seja, a revisão bibliográfica, assim como a
identificação dos mapas geológicos que incluem a região de estudo. Destacamos ainda que estão sendo reunidas
informações de entidades que fazem gestão de dados geológicos no Estado do Rio de Janeiro, nesse sentido
destacamos o Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro 1:400.000 do DNPM (1998), o Programa Geologia
do Brasil – Projeto Rio de Janeiro (Folhas Barra do Piraí, Santa Rita do Jacutinga, Três Rios e Volta Redonda,
todos na escala 1:100.000) da CPRM, o Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro do DRM-RJ
(1983), o Banco de dados do Registro Mineral do DRM-RJ, o Cadastro Mineiro do DNPM, como também os
dados geoquímicos obtidos das amostras coletadas em trabalhos de campo. A reunião dessas informações está
sendo devidamente introduzida num mapa temático que poderá ser utilizado como um guia prospectivo para
empresas que desejem investir no setor das rochas e minerais industriais na RMRJ e sul do ERJ. Os resultados
preliminares indicam que as ocorrências das rochas carbonáticas estão situadas entre as cotas 100m e 600m,
inseridas no contexto geológico do Complexo Paraíba do Sul. A geometria desses corpos rochosos varia de
grandes a pequenas lentes, ambas de escalas métricas. De maneira geral as principais ocorrências estão situadas
em três setores, nas regiões de Vassouras, Piraí e Três Rios. O inventário dos dados geoquímicos obtidos está
sendo classificado de acordo com as recomendações da Subcomissão para a Sistemática de Rochas
Metamórficas do IUGS (2007).
Apoio: DRM-RJ, UFRJ, UERJ e CETEM.
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DELIMITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MINERALOGICA/PETROGRAFICA DAS ATIVIDADES
EXTRATIVISTAS MINERAIS DA MICRORREGIÃO DE ALFENAS-MG
Douglas Teles Diniz1, Lineo Aparecido Gaspar Junior 2
2

1 Universidade Federal de Alfenas, e-mail: douglaskbc@yahoo.com.br;
Universidade Federal de Alfenas, e-mail: lineo.gaspar@unifal-mg.edu.br

Tendo em vista o aumento da demanda no mercado pela utilização de rochas e minerais (ornamentais ou
estruturais) devido aos seus inúmeros benefícios práticos e econômicos e ao baixo número de trabalhos voltados
para a localização e classificação dos afloramentos e maciços rochosos de extração mineral na microrregião de
Alfenas, nasce a necessidade da realização do presente trabalho que identificará, localizará e classificará todas as
extrações de rochas e de minerais ativas desta microrregião. A microrregião de Alfenas abrange doze
municípios, sendo eles, Alfenas, Alterosa, Areado, Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da Aparecida,
Divisa Nova, Fama, Machado, Paraguaçu, Poço Fundo e Serrania. A microrregião da unidade de trabalho
compreende uma complexa associação de rochas cristalinas com idades de formação distintas e intensamente
deformadas por eventos tectônicos que ao longo do tempo foram arrasados e recobertos por depósitos
aluvionares. Esta área constitui uma importante área polimetálica e de minerais industriais, possuindo também
importantes mananciais de água. A microrregião de Alfenas é composta pelas associações de rochas do
Complexo Guaxupé e Campos Gerais, complementada pela associação Complexo Pinhal. Baseado nos estudos
bibliográficos, estes complexos de rochas que compõem a microrregião datam da era neoproterozóica a
aproximadamente 1 bilhão e 541 milhões de anos atrás. A metodologia consistiu em trabalhos de escritório para
levantamento bibliográfico, processamentos digitais de imagens e análises de cartas topográficas; Trabalhos em
campo para descrever cada ponto delimitado no trabalho de escritório e marcação do ponto in situ e coletar
amostras das rochas e/ou minerais de cada ponto locado para a realização dos ensaios em laboratório; Análise
mineralógica, petrográfica e química de todos os materiais coletados; E por fim confecção de produtos
cartográficos e geográficos que destaquem as ocorrências de cada extração mineral e suas respectivas
classificações mineralógicas/petrográficas. Os resultados parciais obtidos foram interpretados e analisados a
partir de tabelas, gráficos, imagens de satélite, cartas topográficas e mapas temáticos com o intuito de buscar
cada vez mais melhores alternativas de utilização dos recursos minerais estudados na microrregião de Alfenas.
Espera-se também que esse projeto possa contribuir como referência para novos estudos em outras regiões do
estado ou até mesmo do país no que se refere ao mapeamento de maciços rochosos com extração mineral ativa,
agregando conhecimentos científicos específicos à dinâmica geológica da região. Brevemente podemos destacar
que na microrregião de Alfenas a extração mineral predominante é a de granito. Registramos também várias
ocorrências de extração de areia e argila, ambas voltadas para o mercado da construção civil. Até o presente
momento, foram delimitadas 58 extrações minerais na microrregião de Alfenas distribuídas nos doze municípios
que a integram.
Apoio: PIBICT/FAPEMIG.
Palavras-chave: Rochas, Minerais, Extração.
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A produção mundial de nefelina-sienito é dominada pela produção oriunda do depósito de Blue Mountain,
Ontário, Canadá e do depósito de North Cape, localizado na ilha de Stjernoy, na Noruega. As rochas alcalinas
que ocorrem na região entre Rio Bonito e Itaboraí são classificadas como nefelina-sienitos, nas quais há a
predominância do mineral nefelina, um aluminossilicato de sódio e potássio. Estão localizadas no Complexo
Alcalino de Tanguá, no leste do Estado do Rio de Janeiro, compondo as cinco maiores intrusões alcalinas
naquela região (Valença, 1980). Constitui uma das matérias-primas para as indústrias de vidros e cerâmicas. Na
fabricação de vidros, esse insumo mineral é utilizado, como fonte de álcalis, que favorece o processo de
vitrificação em temperaturas mais baixas, com substancial redução no consumo de combustível. Na indústria
cerâmica, é um substituto virtual dos feldspatos, em decorrência do seu elevado teor de alumina. Além disso, o
elevado teor de álcalis diminui a fusibilidade, melhora a capacidade fluxante e permite a sinterização de corpos
cerâmicos a baixas temperaturas ou com uma menor quantidade de agente vitrificante. Tais razões justificam a
procura pelos produtos de nefelina sienito, por parte das indústrias de vidro e cerâmica, sendo a comparação dos
teores de sílica, alumina, sódio e potássio dos nefelina sienitos de Tanguá são iguais e até superiores que os das
minas do Canadá e da Noruega. Embora o mercado seja favorável ao nefelina sienito, há dificuldades em se
obter produtos com baixo teor de ferro. Estas dificuldades tornam-se mais acentuadas nas indústrias de vidro e
cerâmica, nas quais a rocha sofre a concorrência de feldspato potássico e aplitos. Outras aplicações da rocha
nefelina sienito incluem a produção de alumina, carbonatos de sódio e potássio, cimento portland, apatita, entre
outros. Também tem-se ampliado o uso de nefelina sienito para obtenção de agregados para a construção civil,
visto que essa rocha contém pouca sílica e, por isso, sua resistência a altas temperaturas é superior à do granito,
tradicionalmente utilizado neste segmento. Todas as comparações de nefelina sienito com outras fontes
alternativas de alumina são favoráveis ao minério de nefelina sienito. Além disso, estudos realizados em outras
ocorrências deste tipo de rocha no estado do RJ provaram volumes econômicos para as reservas, dentre estes, um
com potencial para extração de nefelina sienito com teor de 90% de feldspato potássico. Cabe ainda salientar que
os nefelina sienitos são igualmente importantes para a indústria cerâmica e que esse mercado tem sua
concentração no eixo Rio/São Paulo. A ocorrência de Tanguá está em localização privilegiada; Entretanto,
devido a continuas pressões ambientais essa atividade vem sendo sistematicamente relegada. Uma modalidade
de uso que se tomou conhecimento durante as visitas técnicas nas mineradoras que atuam na área entre Rio
Bonito e Itaboraí foi o de nefelina sienito como fundente para a indústria cimenteira. Este setor, que no seu
processo produtivo necessita de fundente, viabilizou o uso nefelina sienito para este fim, uma vez que o potássio
componente da rocha é funcional e aumenta a vida útil dos fornos calcinadores.
Apoio: DRM-RJ
Palavras-chave: nefelina-sienito, indústria, estado do RJ
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Os Municípios em questão, localizam-se na porção Sudeste do Estado de Minas Gerais à cerca de 300 km
de Belo Horizonte. Geologicamente a área de estudo posiciona-se a sul do Cráton do São Francisco, no ramo
Araxaídes, extremo sul da Província Tocantins da Faixa Brasília. Os terrenos da área de estudo estão inseridos
nos denominados Complexos Guaxupé e Campos Gerais. O complexo Guaxupé corresponde a um bloco
limitado a norte pela Zona de Cisalhamento Campo do Meio, a sul pela Zona de Cisalhamento Ouro Fino e a
leste pelo Supergrupo Alto Rio Grande. As rochas encontradas nesse Complexo são hiperstênio-granulitos
(charnockitos), granulitos alaskíticos (enderbitos), granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados, metabásicas
e metaultrabásicas. O Complexo Campos Gerais, é composto de granitos, gnaisses, filitos e quartzitos
circundados pelo Grupo Araxá (composto por xistos verdes e micaxistos) e migmatitos do Grupo Canastra,
sendo todas estas rochas datadas do Proterozóico Médio ao Superior. O conjunto de rochas ortoderivadas e de
supracrustais é de fácies granulito, exibindo condições metamórficas nas fácies anfibolito, em parte
migmatizado. As argilas exploradas na área são coluvionares e aluvionares, preenchendo grandes áreas de
rebaixamento, sendo produtos de alterações de gnaisses e xistos dos Complexos Guaxupé e Campos Gerais.
Este trabalho procurou analisar mineralógicamente (Difração de Raios X), quimicamente (elementos maiores
por Fluorescência de Raios X, Análise de Carbono Orgânico e Potencial Hidrogeniônico) e texturalmente
(análise granulométrica, granulometria a laser e índice de plasticidade) as argilas coletadas, para se conhecer a
matéria-prima da região em questão, e desenvolver aplicações tecnológicas adequadas. Coletaram-se 5 amostras
nas principais olarias dos dois municípios: duas em Campos Gerais (CG-01 e CG-02) e três em Elói Mendes
(P1, P2 e P3). Os resultados das análises demonstraram que as argilas da região já se encontram em processo
avançado de alteração, sendo constituídas predominantemente por caulinitas com poucos interestratificados, em
associação com quartzo, muscovita, óxidos e hidróxidos de ferro e relictos de feldspatos. A presença de altos
conteúdos em SiO2 e Al2O3, baixos teores em elementos alcalinos e terrosos, tornam essas argilas mais
refratárias, porosas e menos plásticas, e, consequentemente mais adequadas à utilização na indústria de
cerâmica estrutural (tijolos e telhas). Uma solução para a melhoria dessas massas seria a aditivação com argilas
menos quartzosas e mais ricas em matéria orgânica, comuns nos aluviões da região ou através da adição de
rochas ultrabásicas alteradas (mais ricas em illita) presentes na porção oeste da área de estudo.
Palavras-chave: argilas, aluvião, caulinita.
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Este trabalho visa principalmente realizar uma análise química e mineralógica de rochas do tipo
gnáissicas/graníticas da pedreira Redverona localizada no município de Alfenas-MG, e, com isso identificar e
analisar a importância dessa pedreira em específico e sua aplicação no mercado da construção civil, tendo em
vista a ausência de estudos nesta área e levando em consideração a quinta colocação do Brasil no ranking dos
países que mais produzem rochas ornamentais no mundo segundo pesquisa do Ministério da Educação. A
pedreira está geologicamente localizada no complexo Guaxupé, que corresponde a um bloco limitado a norte
pela Zona de Cisalhamento Campo do Meio, a sul pela Zona de Cisalhamento Ouro Fino e a leste pelo
Supergrupo Alto Rio Grande. As rochas encontradas nesse Complexo são hiperstênio-granulitos (charnockitos),
granulitos alaskíticos (enderbitos), granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados, metabásicas e
metaultrabásicas. A metodologia utilizada foi aplicada em cinco etapas: 1) Trabalhos de escritório para
levantamento bibliográfico e para fazer um estudo preliminar de processamento digital de imagens, visando
delimitar os “corpos” ou “compartimentos morfológicos” onde ocorram as rochas de tipo gnáissicas/graníticas;
2) Trabalhos de Campo (para descrição geológica e coleta de amostras); 3) Análise Mineralógica dos materiais
coletados (Difração de Raios X; 4) Análise Petrográfica (Macroscopia de amostras de mão e Microscopia de
lâmina delgada) e 5) Química (elementos maiores por Fluorescência por Raios X). Em relação às análises de
difração total de raio-x, a amostra P1 é composta por: feldspato potássico (microclínio) em torno de 34%;
quartzo em torno de 28%; feldspato sódico (albita) em torno de 26% e biotita em torno de 12%. Quanto aos
resultados da análise química (fluorescência de raio-x), a amostra P1 apresenta teores de SiO2 na proporção de
70,7%, indicando excesso de quartzo nesta amostra; valores de Al 2O3 e Fe2O3 nas proporções de 13,7% e 3,1%,
respectivamente, indicando baixos teores de minerais aluminosos e férricos. Os teores de K2O e Na2O ficaram
em torno de 5,85% e 2,77%, respectivamente, comprovando, assim, os resultados de difração de raio-x que
indicam que os teores de feldspato potássico (microclínio) são predominantes. Em relação á perda ao fogo, o
valor é menor que 1%, indicando baixos teores de argilominerais. Os resultados foram analisados e interpretados
com a ajuda de fotos aerofotogramétricas, gráficos e tabelas e espera-se que sejam utilizados na indústria da
construção civil para melhor aproveitamento e utilização deste tipo de rocha.
Palavras-chave: análise, rochas, Alfenas
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RESUMO
O Espírito Santo é o principal produtor e o maior processador e exportador de rochas ornamentais do Brasil. No
norte do estado, a extração e o beneficiamento do granito estimularam o desenvolvimento dos municípios e
incentivaram a criação de milhares de empregos. O município de Nova Venécia localiza-se na região nortenoroeste do estado do Espírito Santos, distando cerca de 247 km de Vitória, capital do estado. Juntamente com
os municípios de São Gabriel da Palha, Vila Pavão, Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga e São
Domingos do Norte configuram um dos maiores polos de extração de rochas ornamentais da região sudeste do
Brasil especificamente quanto às rochas graníticas mais bem consideradas em termos de revestimento e
ornamentação. A região é conhecida como Polo de Extração de Nova Venécia e tem este município como
referência. O presente estudo traz algumas informações geológicas, econômicas e logísticas sobre os principais
produtos extraídos e comercializados neste município. A geologia da região de Nova Venécia se configura de
forma abundante em rochas graníticas do tipo-S (Suíte G5-Montanha/Carlos Chagas) em meio a um complexo
paragnáissico de alto grau metamórfico que pertencem ao núcleo metamórfico-anatético do Orógeno Araçuaí
denominado de Complexo Nova Venécia, apresenta intensidades diversas de migmatização e consiste
basicamente essencialmente de sillimanita-granada-cordierita-biotita-paragnaisse, cordierita granulito e granitos
típicos de refusão destas porções gnaissificadas preexistentes denominados de leucogranitos. Em termos
comerciais estas rochas da Suíte G5-Montanha/Carlos Chagas recebem a designação de Granito Giallo
Veneziano. A gênese do Granito Giallo Veneciano (amarelo veneciano) é resultado de uma combinação de
fatores geológicos, mineralógicos, geomorfológicos e climáticos, que lhe conferem características estéticas e
tecnológicas únicas. Sua cor amarelada, muito expressiva, deriva da ação de processos metassomáticos e de
agentes intempéricos no corpo granítico original. A combinação desses processos proporcionou a distribuição
generalizada do padrão cromático, que não fica restrito, como na quase totalidade das jazidas de granito amarelo
conhecidas, a uma capa superficial com apenas poucos metros de espessura. Com índices tecnológicos muito
positivos, o Giallo Veneziano traz a facilidade de polimento e a sua capacidade de brilho, que permite atender
aos mais exigentes especificadores e consumidores. O polo de Nova Venécia possui atualmente 27 empresas e
ainda atrai inúmeras multinacionais destinadas ao processamento das rochas extraídas na região gerando
centenas empregos diretos, 165.000 m2 de chapas brutas e 149.000 m2 de chapas polidas. A logística de
transporte rodoviário disponível na região de Nova Venécia determina ótimas condições de escoamento de
blocos e chapas até o mercado dos mais diversos consumidores. Destaca-se neste sentido que o tempo necessário
para o transporte dos produtos, serem bastante viáveis do ponto de vista de facilidades e adequações geográficas.
Em moldes gerais, um dos maiores desafios atualmente do setor de rochas ornamentais é tornar Nova Venécia
destaque no cenário nacional e internacional por ser grande possuidor de variedades raras e únicas de rochas
ornamentais e por utilizar modelos de extração e de beneficiamento baseados em práticas ambientalmente
sustentáveis.
Palavras-chave: Nova Venécia, Rochas Ornamentais, Granito.

INTRODUÇÃO
O Espírito Santo é o principal produtor e o maior processador e exportador de rochas ornamentais do
Brasil. No norte do estado, a extração e o beneficiamento do granito estimularam o desenvolvimento dos
municípios e incentivaram a criação de milhares de empregos.
O município de Nova Venécia localiza-se na região norte-noroeste do estado do Espírito Santos (figura
1), distando cerca de 247 km de Vitória, capital do estado. Juntamente com os municípios de São Gabriel da
Palha, Vila Pavão, Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga e São Domingos do Norte configuram um
dos maiores polos de extração de rochas ornamentais da região sudeste do Brasil especificamente quanto às
rochas graníticas mais bem consideradas em termos de revestimento e ornamentação. A região é conhecida como
Polo de Extração de Nova Venécia e tem este município como referência.
Figura 1: Mapa de Localização e acesso à região de Nova Venécia no norte capixaba.

Fonte: DNIT (2012)

CONTEXTO GEOLÓGICO DA REGIÃO DE NOVA VENÉCIA
A geologia da região de Nova Venécia se configura de forma abundante em rochas graníticas do tipo-S
(Suíte G5-Montanha/Carlos Chagas) em meio a um complexo paragnáissico de alto grau metamórfico que
pertencem ao núcleo metamórfico-anatético do Orógeno Araçuaí denominado de Complexo Nova Venécia,
apresenta intensidades diversas de migmatização e consiste basicamente essencialmente de sillimanita-granadacordierita-biotita-paragnaisse, cordierita granulito e granitos típicos de refusão destas porções gnaissificadas
preexistentes denominados de leucogranitos (figura 2).
Em termos comerciais estas rochas da Suíte G5-Montanha/Carlos Chagas recebem a designação de
Granito Giallo Veneziano. A gênese do Granito Giallo Veneciano (amarelo veneciano) é resultado de uma
combinação de fatores geológicos, mineralógicos, geomorfológicos e climáticos, que lhe conferem
características estéticas e tecnológicas únicas. Sua cor amarelada, muito expressiva, deriva da ação de processos
metassomáticos e de agentes intempéricos no corpo granítico original.

Figura 2: Mapa Geológico do Orógeno
Araçuaí.
Fonte: Modificado de Pedrosa-Soares et. al. (2007).

POTENCIALIDADES NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS
A combinação desses processos geológicos proporcionou a distribuição generalizada do padrão
cromático, que não fica restrito, como na quase totalidade das jazidas de granito amarelo conhecidas (figura 3), a
uma capa superficial com apenas poucos metros de espessura. Com índices tecnológicos muito positivos, o
Giallo Veneziano traz a facilidade de polimento e a sua capacidade de brilho, que permite atender aos mais
exigentes especificadores e consumidores.

Figura 3: As várias faces do Giallo Veneziano.

O polo de Nova Venécia possui atualmente 27 empresas e ainda atrai inúmeras multinacionais
destinadas ao processamento das rochas extraídas na região gerando centenas empregos diretos, 165.000 m 2 de
chapas brutas e 149.000 m2 de chapas polidas (figura 4). A logística de transporte rodoviário disponível na
região de Nova Venécia determina ótimas condições de escoamento de blocos e chapas até o mercado dos mais
diversos consumidores. Destaca-se neste sentido que o tempo necessário para o transporte dos produtos, serem
bastante viáveis do ponto de vista de facilidades e adequações geográficas.
Figura 4: O Polo Industrial de Processamento de Rochas Ornamentais de Nova Venécia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em moldes gerais, um dos maiores desafios atualmente do setor de rochas ornamentais é tornar Nova
Venécia destaque no cenário nacional e internacional por ser grande possuidor de variedades raras e únicas de
rochas ornamentais e por utilizar modelos de extração e de beneficiamento baseados em práticas ambientalmente
sustentáveis.
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RESUMO
O estudo e avaliação do potencial petrolífero de bacias sedimentares têm sido apoiado por
um forte desempenho da geoquímica orgânica utilizando a análise integrada do comportamento
dos parâmetros indicadores da geração e expulsão do petróleo em função da profundidade e do
grau de maturação, e definindo com maior precisão a localização e a extensão das oil-kitchen(s)
de um sistema petrolífero. A maior parte do petróleo (óleo e gás) encontrado nas bacias
sedimentares é formada a partir da degradação térmica do querogênio, como resultado do
soterramento progressivo das rochas geradoras. Para caracterizar a evolução do processo de
transformação do querogênio em petróleo são empregados dois parâmetros: o potencial gerador
S2, definido como a quantidade de petróleo (óleo e gás) que um querogênio é capaz de gerar, e a
taxa de transformação (TT), definida como a relação entre a quantidade de petróleo gerado e o
potencial gerador original. O potencial gerador e a quantidade de petróleo podem ser
determinados pela pirólise Rock-Eval, que simula o processo de degradação térmica do
querogênio. Através do tratamento e análise de dados da pirólise de Rock-Eval e carbono
orgânico total utilizando os Softwares Excel, Surfer e Arc Gis, foi possível avaliar a
potencialidade de geração de hidrocarbonetos dos carbonatos albianos da Formação Quissamã
na Bacia de Campos. Para isso foram confeccionados os mapas de contornos da espessura, bem
como, carbono orgânico total (%COT), S1 (hidrocarbonetos livres), S2 (potencial de geração),
índice de produção (S1/S1+S2) e Tmax (estágio de evolução térmica) para a Formação
Quissamã, empregando a "mínima curvatura" como método de interpolação.
Palavras-chave: geoquímica orgânica, sistema petrolífero, carbono orgânico total, pirólise
Rock-Eval, potencial de geração, Formação Quissamã.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo a avaliação do potencial petrolífero dos carbonatos
da Formação Quissamã na Bacia de Campos com base na análise de dados da pirólise RockEval e carbono orgânico total. A Formação Quissamã, um dos principais reservatórios
produtores da Bacia de Campos (Pampo, Linguado, Garoupa, etc.), se encontra inserida na
sequência K60 da Supersequência Drifte. Nesta fase, o processo de subsidência é termal na
bacia, resultando na deposição de carbonatos de águas rasas e posteriormente, com a subida no
nível do mar, deposição de calcilutitos e margas. Sendo assim formou-se no Albiano uma
extensa plataforma carbonática, com mais de 600m de espessura, composta por os bancos de
calcarenitos oolíticos, oncolítitos e micro-oncolíticos característicos de ambientes de energia
alta a moderada. Apresentam um forte controle da tectônica do sal, que lhe conferem mais
porosidades nas regiões mais elevadas e granulometrias mais finas nas regiões mais baixas. O
Membro Búzios, na porção proximal, consiste em um pacote de dolomitos bem desenvolvidos.
Na pirólise Rock-Eval (Espitalié et al,. 1985), que simula o processo de degradação
térmica do querogênio, submete-se pequena quantidade de amostra de rocha (em torno de 250
mg) a temperaturas de 300 C a 600 °C por, aproximadamente, 25 minutos, sob atmosfera

inerte, para evitar combustão da matéria orgânica (Figura 1). Nos primeiros oito minutos, sob
temperaturas de 300 °C, utiliza-se detector de ionização de chama para vaporizar e quantificar
os hidrocarbonetos (HCs) livres na amostra de rocha (S1). Sob temperaturas de 300 C a 600
°C, ocorre a degradação do querogênio e a geração de hidrocarbonetos, representados pelo pico
S2 (potencial gerador da amostra analisada). O índice de hidrogênio ou IH (IH = S2/COT x 100)
expressa em mgHC/gCOT, além de indicar o potencial para geração de hidrocarbonetos, serve
para caracterizar o tipo de matéria orgânica e o paleoambiente deposicional (Espitalié et al.
1985). A temperatura em que ocorre o máximo de geração de hidrocarbonetos, denominada
Tmax, é um parâmetro indicativo do estágio de evolução térmica da rocha analisada. Durante a
degradação do querogênio, também forma-se dióxido de carbono (perda de grupos funcionais
como hidroxilas e carbonilas presentes no querogênio), cuja quantidade é representada pelo pico
S3 (Figura 2). O potencial gerador original nem sempre é conhecido. Se todo o petróleo gerado
tiver permanecido na rocha, o potencial gerador original pode ser obtido pela soma da
quantidade de petróleo gerado (S1) ao potencial gerador (S2), resultando na relação IP =
S1/S1+S2.

Figura 1: Representação esquemática da pirólise Rock-Eval. Fonte: Gilvan et al,. 1997.

METODOLOGIA
Os dados de domínio públicos utilizados para a confecção deste trabalho foram extraídos
dos perfis compostos dos poços perfurados na Bacia de Campos, bem como, do banco de dados
geoquímicos do SIGEP da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Para a confecção do mapa de espessura, foram selecionados 162 perfis compostos dos poços
com dados públicos que atravessaram a Formação Quissamã na Bacia de Campos. A espessura
foi obtida calculando a diferença entre a profundidade da base e do topo da referida formação
em cada poço. Os dados de pirólise Rock-Eval e de carbono orgânico total e provenientes de
amostras de calha de 23 poços exploratórios públicos, foram exportados do SIGEP/ANP para o
Software Excel, onde depois de planilhados, foram obtidas a média aritmética para cada variável
como % COT, S1, S2, IP (S1/S1+S2), Tmax, IH e IO ao nível da Formação Quissamã.
Posteriormente estes dados foram exportados para o Surfer 7.02 onde foram produzidos
mapas de contornos para cada variável geoquímica, bem como de espessura da Formação
Quissamã, empregando a "mínima curvatura" como método de interpolação. Esses mapas de
contornos foram então exportados para o Software Arc GIS versão 10.2.2 para obtenção dos
layouts finais. Utilizando-se ainda do Excel, foi confeccionado o Diagrama de Van Krevelen
indicativa do tipo de matéria orgânica presentes nos carbonatos albianos da Formação Quissamã
na Bacia de Campos.

RESULTADOS
Mapa de Espessura da Formação Quissamã
No mapa de espessura (Figura 2a) confeccionados a partir dos perfis compostos de 162
poços que atravessaram as rochas carbonáticas da Formação Quissamã, verifica-se um trend
regional com direção predominantemente NE-SE, cujas espessuras médias estão em torno de
800 m (região central da bacia). Este trend NE-SW é corroborado com os diversos trabalhos
publicados na literatura nacional de cunha regional sobre os carbonatos da Formação Quissamã.
Mapa de Distribuição do Carbomo Orgânico Total (% COT)
A concentração de carbono orgânico (%COT) refere-se à quantidade de matéria orgânica
presente na rocha sedimentar. Por sua vez, este é o resultado final da interação de fatores como
a quantidade de biomassa (autóctone e/ou alóctone) disponível para acumulação, a taxa de
sedimentação no sítio deposicional, e o grau de preservação da biomassa durante a deposição e a
diagênese precoce. No mapa de concentração para % de COT (Figura 2b), os valores das
isolinhas variam de 0,21 (1-BRSA-847-ESS) a 1,76% (3-BRSA-503-RJS), lembrando que, de
modo geral, as rochas sedimentares que apresentarem valores de % de COT igual ou superior a
1%, são consideradas como rochas potencialmente geradoras de petróleo (Peters & Cassa,
1994). Das 23 análises de COT provenientes dos poços exploratórios para os carbonatos da
Formação Quissamã, 16 amostras estão abaixo de 1% de COT. Estes valores indicam que os
carbonatos da Formação Quissamã são rochas que não possuem potencial para geração de
hidrocarbonetos na Bacia de Campos. A disposição das isolinhas, mostram um padrão aleatório,
com um leve concentração de maiores valores na porção central da bacia.
Mapa de Hidrocarbonetos Livres ou S1
Os valores de S1 (mgHC/g de Rocha) correspondem à quantidade de hidrocarbonetos livres
(betume), que não tenha sofrido migração e que podem ser extraídos normalmente por solventes
orgânicos (Espitalié et al., 1985). De acordo com o mapa de concentração para o S1 (Figura
2c), a média dos valores de hidrocarbonetos livres variam entre 0,05 (6-BRSA-409-RJS) e 2,68
mgHC/g de Rocha (4-BRSA-449-ESS). Em grande parte da bacia, os valores de S1 não
ultrapassam 1 mgHC/g de Rocha, evidenciando que estas rochas são muito pobres em
hidrocarbonetos livres.
Mapa do Potencial de Geração ou S2
Os valores de S2 correspondem à quantidade de hidrocarbonetos (mgHC/g de Rocha) que a
rocha analisada teria condição de produzir caso o processo de maturação tivesse continuado,
(Espitalié et al., 1985). O mapa de concentração para S2 (Figura 2d), apresenta valores que
variam de 1,40 (1-BRSA-18-ESS) a 8,69 mgHC/g de Rocha (3-BRSA-503-RJS). Pode-se
destacar duas regiões com máximo de S2 na porção central do mapa (Figura 2d).
Mapa do Índice de Produtividade ou IP
Os valores de S1/S1+S2 (denominada Índice de Produção ou IP) indicam o avanço do
processo de geração e do nível de maturação da rocha geradora, em outras palavras, significa
uma progressiva redução do potencial de geração (S1+S2) acompanhada por um aumento
progressivo da quantidade de hidrocarbonetos livres (S1), (Espitalié et al., 1985). No mapa de
concentração do Índice de Produção (Figura 2e), são apresentados valores entre 0,02 (1-BRSA553-RJS e 6-BRSA-409-RJS) e 0,48 (4-BRSA-449-RJS).
Mapa da Temperatura Máxima ou Tmax
A temperatura (em °C) na qual ocorre o máximo de geração de hidrocarbonetos pelo
craqueamento do querogênio é denominada de Tmax e corresponde ao grau de evolução térmica

da matéria orgânica, sendo utilizado como parâmetro de maturação, (Espitalié et al.,1985). No
mapa de concentração para Temperatura Máxima (Figura 2f), os valores das isolinhas variam
de 422,5 ºC (3-BRSA-468-RJS) a 441°C (1-BRSA-458-ESS), indicando que as rochas
carbonáticas da Formação Quissamã estão termicamente imaturas para geração de
hidrocarbonetos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 2: Mapas de contornos empregando a "mínima curvatura" como método interpolador obtidos a partir
dos dados de perfis compostos e de pirólise Rock-Eval: (a) Mapa de espessuras dos carbonatos albianos da
Formação Quissamã; (b) Mapa de concentração de carbono orgânico total (% de COT); (c) Mapa de
concentração de hidrocarbonetos livres ou S1 (mgHC/g de Rocha); (d) Mapa do potencial de geração ou S2
(mgHC/g de Rocha); (e) Mapa do índice de produtividade ou IP ((mgHC/g de Rocha); e, (f) Mapa da
temperatura máxima (ºC).

Índices de Hidrogênio e de Oxigênio
Os valores dos IH e IO são calculados respectivamente através da razão S2/COT e S3/COT,
e cujos resultados são expressos em mgHC/g COT e mgCO2/g COT. Nos carbonatos albianos
da Formação Quissamã, os valores do IH variam de 205,01 (1-RJS-545-RJ) a 593,65 mgHC/g
COT (1-BRSA-458-ESS), enquanto que os valores do IO variam de 49,16 (3-BRSA-468-RJS) a
370,75 mgCO2/g COT (1-RJS-545-RJ). A composição atômica dos três principais elementos do
querôgênio formados a partir da matéria orgânica original da rocha (C, H, e O), pode ser
visualizada em um gráfico (Diagrama de Van Krevelen) que mostra razões H/C versus O/C,
possível de caracterizar além dos tipos de matéria orgânica original, as suas condições de
deposição. Os valores médios de IH versus IO encontrados nos carbonatos albianos da
Formação Quissamã, tem potencialidade para geração de óleo (Tipo I) de origem lacustre e
óleo/gás (Tipo II) de origem marinha, caso estivesse termicamente na janela de geração,
conforme demonstrado no Diagrama de Van Krevelen (Figura 3).

Figura 3: Tipos de matéria orgânica original dos carbonatos albianos da Formação Quissamã na Bacia de
Campos quando plotados no Diagrama de Van Krevelen.

CONCLUSÃO
Com base nos dados de carbono orgânico total (%COT) e dos mapas de S1, S2, IP e Tmax
bem como do IH e IO, provenientes de amostras de calha dos poços que atravessaram os
carbonatos albianos da Formação Quissamã na Bacia de Campos, demonstram que essas rochas
tem baixo potencial de geração de hidrocarbonetos, bem como, as temperaturas obtidas em
Tmax da pirólise Rock-Eval são indicativas de condições térmicas de estágio imaturo.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mapear estruturas geológicas que tenham correlação direta entre a assinatura magnética, e, gravimétrica, na região central da Bacia do Paraná, em complementação aos estudos magnetotelúricos
realizados entre 2013 e 2014. O estudo das grandes estruturas do embasamento em bacias sedimentares têm suma
importância tanto para o entendimento da sua evolução tectônico-estratigráfica, quanto para o estudo dos sistemas
petrolíferos. Na Bacia do Paraná, estas estruturas são geradas por processos de rifteamentos, e, por grandes intrusões e extrusões de magma. A maior parte deste magmatismo é registrado pela Formação Serra Geral, que, é
acompanhado pelo aumento do gradiente geotermal da bacia nos arredores das intrusões de diques e soleiras. Para
que fosse possível a realização deste estudo foram utilizados dados potenciais aerogravimétricos e aeromagnéticos
pré-existentes, tendo em vista que sua aplicação é bem consolidada na análise estruturas de caráter regional em
bacias sedimentares. Como principais resultados deste trabalho, destacam-se a elaboração de mapas temáticos
tais como o de produto vetorial e diferença angular obtidos a partir dos gradientes das imagens gravimétricas e
magnéticas da região centro-sul da Bacia do Paraná como uma tentativa de caracterizar estruturas geológicas que
possuam gradientes cruzados significativos. Os resultados preliminares dos mapas de diferença angular e produto
vetorial indicam possíveis correlações entre as assinaturas magnéticas e gravimétricas de direção NE-SW, na área
de estudo.
Palavras-chave: Bacia do Paraná, Formação Serra Geral, Gradientes de Imagens Geofísicas.

INTRODUÇÃO
A Bacia do Paraná é classificada como uma bacia cratônica marginal com domínio flexural de crosta. Está
localizada no centro-sul da América do Sul. O seu formato é ovalado e irregular, a sua extensão, em área, abrange
cerca de 1.100.000 km 2 [Milani and Ramos, 1998a].
A maior porção de sua área está contida no Brasil. Contudo, a bacia abrange os países Paraguai, Uruguai e
Argentina. A porção brasileira abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, e Minas Gerais [Milani and Ramos, 1998b].
A geologia delimita tectonicamente a bacia na borda nordeste pelo arco do Alto Parnaíba que possui direção
NW-SE; na borda leste pelo Arco de Ponta-Grossa; na borda Sul o Arco do Rio Grande, que une-se com em sua
extensão noroeste com o Arco de Assunção, dando origem a borda oeste; a borda noroeste é limitada pelo Arco
de São Vicente. [Zalan and Wolf, 1987]. Dentre os principais grupos de estruturas são notáveis três grupos de
lineamentos: NW-SE, E-W, NE-SW. Cada grupo representante de um evento termo-tectônico distinto. O conjunto
de lineamentos NW-SE são os mais antigos e estão relacionados ao evento termo-tectônico do Transamazônico, e,
as zonas de falhas geológicas associadas a este evento foram reativadas durante o rifteamento do Atlântico Sul, no
Cretáceo. Os lineamentos E-W, tiveram início a partir do Triássico e são paralelos às zonas de fratura oceânica, o
que sugere uma ligação com o desenvolvimento do Atlântico Sul. Os lineamentos NE-SW são derivados do evento
tremo-tectônico Brasiliano e de seus cinturões móveis associados. Este último conjunto de lineamentos são isentos
de diques de basalto [Borghi, 2002] apud [Milani and Zalan, 1999].
O seu depocentro possui uma profundidade estimada em torno de 7.000 m. Diferentes episódios magmáticos
de idade cretácea são representados pela Formação Serra Geral. Esta unidade está constituída dominantemente
por basaltos e basalto-andesitos de filiação toleiítica. O sistema de derrames em platô é alimentado através de
uma intensa atividade intrusiva, normalmente representada por diques e sills que acompanham, grosseiramente, as
principais descontinuidades estruturais da bacia [Milani et al., 2007]. Esta estruturação tectônica esta diretamente
conectada à junção tríplice gerada pela ação do hot spot de Tristão da Cunha. Este sistema de fraturamentos,
complementares ao rift Atlântico, é o responsável pela abertura, fragmentação e espalhamento do super-continente
Gondwana, e, pela separação das bacias do Paraná e Etendeka . E, estas intrusões aproveitaram zonas de fraqueza
da crosta para poderem se instalar[Bizzi et al., 2003].
Em termos de sistemas petrolíferos convencionais, os principais plays exploratórios são bem conhecidos na
literatura científica. São estes: o sistema petrolífero Ponta Grossa - Itararé/Rio Bonito; e o sistema petrolífero Irati
- Rio Bonito/Pirambóia. As rochas geradoras desses sistemas são, respectivamente o folhelho Ponta Grossa e o
folhelho Irati. E, seus reservatórios são, respectivamente os diamictitos do Grupo Itararé e os arenitos da Formação
Rio Bonito e, no segundo sistema petrolífero, novamente os arenitos da Formação Rio Bonito e os arenitos da
Formação Pirambóia. Por fim, a os basaltos e diabásios da Formação Serra Geral encerram as principais rochas que
compõem os sistemas petrolíferos da Bacia. [Zalan and Wolf, 1987] [Franca and Potter, 1991]

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

A região de estudo, mostrada na Fig. 1, ocupa a porção central da Bacia do Paraná, entre os paralelos geográficos
25°30’ e 21°00’ S, 55°30’ e 50° 30’ W. Os dados são oriundos de aerolevantamento magnetométrico e gravimétrico
9.123/08-ANP-004.952 realizado entre 6 de abril de 2009 até 23 de maio de 2010.
METODOLOGIA E RESULTADOS PRELIMINARES
A técnica de gradiente cruzado permite determinar as correlações entre imagens independentemente das relações
físicas entre suas propriedades, o que permite o mapeamento de estruturas geológicas. [Jilinski et al., 2012] Essas
informações visam colaborar com a criação de um modelo geológico-geofísico da área estudada, visto que o método
utiliza a configuração morfológica de imagens, descritas numericamente através da distribuição de seus gradientes
para determinar o nível de correlação entre elas. [Jilinski et al., 2013]
Uma das propriedades analisadas é a diferença angular, Eq. 2, entre os gradientes, que é determinada por
meio das componentes x e y, e, por meio da determinação da direção mais íngreme da propriedade mapeada.
[Wilson and Gallant, 2000]
Essa direção é dada pelo cálculo de ✓1 de acordo com a Eq. 1. [Moore et al., 1993, Wilson and Gallant, 2000,
Jilinski, 2012]
✓ = 180

arctg( y/ x) + 90 ⇥ ( x/ y)
✓ = ✓A

(1)
(2)

✓B

Tabela 1: Correlação entre estruturas determinadas pela diferença angular
Diferenças Angulares
Valor de ângulos

Tipo de Correlação

0
20
160
180
20
160

Correlação direta
Correlação inversa
Sem correlação

Relação entre Fontes
Comuns
Comuns
Desconhecidas

O produto vetorial normalizado, segunda característica a ser analisada, pode ser utilizado para localizar as
fontes das divergências morfológicas em mapas de grande escala, incluindo estruturas com magnitudes distintas.
[Gallardo and Meju, 2004, Jilinski, 2012]
N CP = (|a| + |b|/|a| · |b|) sin ↵

(3)

Tabela 2: Critérios de correlação
Produto Vetorial
Critério Morfológico

Sensibilidade

Diferença angular
Produto vetorial normalizado

Similaridade
Divergência

Para melhor avaliar a correlação entre as imagens foram realizados testes sintéticos que simularam o efeito
gravimétrico e magnético de um prisma vertical.
1 ASPECT: é a representação visual da maior inclinação da propriedade a ser mapeada, propriedade esta largamente utilizada em
processamento de imagens geológicas, geomorfológicas para destacar feições de interesse.

Figura 2: Dimensões do prisma sintético
O primeiro teste foi realizado com os dados sem ruído. No segundo teste, adicionou-se um ruído gaussiano de
±5 nT nos dados de magnetometria, e, um ruído de ±1 mGal, nos dados gravimétricos.
O primeiro conjunto de testes apresenta correlação direta, na direção NW-SE, e inversa, na direção NE-SW, na
região pertencente ao centro da anomalia, na mapa de diferença angular (c). Já o produto vetorial normalizado,
destaca a região aonde há a maior divergência entre as magnitudes dos gradientes, que não é compensada pelo valor
dos ângulos. Esta região está relacionada ao centro da anomalia (d).

(a) Anomalia de Campo Total
sem Ruído

(b) Primeira derivada vertical
gravimétrica

(c) Diferença Angular

(d) Produto vetorial normalizado

O segundo conjunto de testes, é possível notar pequenas estruturas prismáticas no sentido NE-SW resultantes
da adição de ruído gaussiano nos dados. No mapa de diferenças angulares, é possível notar que o se obteve uma
correlação direta, característica de fontes com a mesma origem, na região central do mapa (g). Contudo, este é mais
sensível à ruído do que o mapa de produto vetorial. Neste, nota-se que o centro da anomalia se manteve, apesar da
inserção de ruído nos dados.

(e) Anomalia de campo total
com ruído.

(f) Primeira derivada vertical
gravimétrica com ruído.

(g) Diferença
ruído.

angular

com

(h) Produto vetorial normalizado com ruído.

Aplicaram-se aos dados reais filtros passa-baixa com o objetivo de reduzir o ruído. O resultado apresentado no
mapa de diferença angular mostra que as fontes apresentam provável correlação entre pequenas estruturas devido aos
seus valores angulares girarem em torno de 0
20 e 160
180 (k). Já o mapa de produto vetorial normalizado,
por ser mais robusto ao ruído, apresenta uma maior quantidade de valores intermediários e baixos, o que indicaria
que as fontes das anomalias não seriam divergentes (l).

(i) Anomalia
(nT)

magnética

residual

(j) Anomalia Bouguer (mGal)

(k) Diferença angular

(l) Produto vetorial normalizado
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A Bacia do Parnaíba, situada na porção nordeste do Brasil abrange uma área com aproximadamente 600.000Km
e compreende parte dos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e Bahia. Paraíba é uma das bacias
intracratônicas brasileiras com menor número de estudos nas áreas de sedimentologia, estratigrafia, geofísica, de
recursos minerais, e principalmente geoquímica. Isto também se deve as fracas perspectivas históricas de
exploração na bacia, desenvolvidos pela Petrobrás nas décadas de 1960 a 1980, que resultaram na descoberta de
indícios e acumulações subcomerciais de hidrocarbonetos. O Grupo Canidé, considerado um dos principais
grupos da bacia, engloba a Formação Pimenteiras (Devoniano), principal geradora da bacia, e é constituída em
grande parte de folhelhos e siltitos. Considerando as experiências através da pirólise de Rock Eval, técnica
empregada na simulação do processo de degradação térmica do querogênio, o objetivo do presente trabalho foi
caracterizar geoquimicamente a qualidade, quantidade e a maturação de rochas potencialmente geradoras de
petróleo. Para isto foram utilizados dados de quantidade de Carbono Orgânico Total (COT) e os parâmetros
determinados por Pirólise de RockEval (Índice de Hidrogênio, Índice de Oxigênio, S1, S2 e Tmáx) cedidos pela
Petrobrás de quatro poços (2-NGST-0001MA e 2-BAC-0001-MA, 2-NLST-0001-PI e 1-GI-0001-PA)
perfurados na Bacia do Parnaíba, nos estados do Pará, Piauí e Maranhão. O COT variou de 0,5 a 4,6 % nos 4
poços avaliados, com predominância de valores acima de 0,5 %, destaca-se o poço 1-GI-0001-PA com valores
de COT muito bons (acima de 2,0 %) em intervalos de interesse para possível geração de hidrocarbonetos.
Entretanto, alguns intervalos foram considerados como imaturos. Os valores de IH e IO foram correlacionados
para avaliar a qualidade da matéria orgânica e foi observado que os poços 2-NGST-0001-MA e 2-BAC-0001MA possuem predominância de querogênio tipo IV, sem nenhuma perspectiva de geração de hidrocarbonetos.
Para o poço 2-NLST-0001-PI o querogênio foi classificado com predominantemente do tipo III. Já no poço 1GI-0001-PA foram identificadas profundidades contendo uma mistura de querogênio tipo II/III e outras
profundidades com predominância de querogênio tipo III. O parâmetro S2, que esteve predominantemente
abaixo de 2,5 onde permitiu classificar a maioria doas profundidades dos 4 poços avaliados com potencial pobre
de geração de hidrocarbonetos. Além disso, o Tmáx abaixo de 435ºC na maioria das amostras analisadas indica
imaturidade termal, caracterizando as amostras ainda na etapa da diagênese, e, apenas alguns intervalos se
encontram na fase de transição para a fase matura. Os resultados das avaliações destes poços, acerca destes
parâmetros podem promover novas informações para o reconhecimento do potencial gerador da Bacia do
Parnaíba.
Palavras-chave: Geoquímica Orgânica, Formação Pimenteiras, Pirólise de Rock Eval
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RESUMO
A base do fluxo de interpretação estrutural inicia-se com a interpretação dos horizontes sísmicos.
Embora existam diversas ferramentas que auxiliam na interpretação (atributos sísmicos, métodos automáticos
etc), sempre haverá um erro inerente ao método dado à limitação da resolução sísmica e as diferentes concepções
de modelos geológicos à depender de cada intérprete. Uma pequena variabilidade na interpretação estrutural
pode acarretar em diferenças significativas no volume de rocha total do reservatório. Com o intuito de
quantificar e minimizar estas incertezas, métodos geoestatísticos foram aplicados à interpretação estrural em uma
área do campo de Heildrun, Noruega. A partir de uma superfície sísmica interpretada, foram simuladas diversas
outras realizações ao variar aleatóriamente a interpretação em seu eixo “Z” em diversos pontos. Esta técnica
tenta reproduzir, por exemplo, vários usuários diferentes interpretando o mesmo horizonte, cada um com sua
particularidade inerente a interpretação. Na área em questão foram realizadas cem realizações para o topo e base
do reservatório, seguido do ranqueamento com base no volume de rocha total em grid geocelular (Gross Rock
Volume - GRV). Dessa forma tem-se mais um parâmetro estrutural sendo considerado geoestatisticamente além
dos parâmetros usuais (porosidade, saturação, etc) individualizando cenários pessimistas e otimistas com
critérios mais sólidos.
Palavras-chave: incerteza estrutural, interpretacao sísmica, geoestatística

Introdução
Atualmente, uma das informações mais importantes e questionáveis na indústria de óleo e gás é o
cálculo do volume de óleo in place. Este valor, somado a variáveis econômicas fazem parte do estudo de
viabilidade de um campo de petróleo.Sendo assim, é crucial entender e tentar reproduzir da melhor forma estes
ambientes em subsuperfície nos softwares de interpretação e modelagem. Horizontes e falhas, vão servir como
base para a construção do arcabouço estrutural do reservatório. Com isso, qualquer modificação, mesmo que
pequena irá gerar um arcabouço diferente resultando em um GRV também distinto, tendo um impacto
significativo no cálculo do volume de hidrocarbonetos. No momento da interpreacao estrutural, devido a
complexidade tectônica ou qualidade da sismica, se torna difícil e arriscado confiar somente na intepretação de
somente um profissional. Para isso, foram desenvolvidas ténicas que buscam simular a intepretação de diversos
geofísicos/ geólogos, com objetivo de diminuir a interceteza. este estudo, foram utilizados os dados do campo
de Heindrun, localizado na Noruega (Figura.1), individualizando o reservatório de Fangst pelos horizontes de
topo e base conforme figura 2.

Figura 1: Localizacao do campo de Heindrun

Fig.2 – Topo e Base do reservatório – Campo de Heindun

Método
A partir dos horizontes sísmicos já interpretados são geradas diversas realizações para representar as
possíveis variabilidades estruturais. Para este fim utilizou-se o método geoestatístico Turning bands. O controle
da variabilidade da interpretação é feito com base no variograma de cada superfície, podendo forçar uma maior
ou menor variação. Com o horizontes simulados (Figura 2), fez-se o ranqueamento com base ao volume de rocha
total do reservatório (GRV) calculado entre as superfícies de topo e base (Figura 3). Os resultados foram
avaliados pela distribuição do GRV em um histograma acumulado, individualizando os cenários P10, P50 e P90
com suas respectivas superfícies modeladas (Figura 4).

Figura 2: Horizontes de topo e base e os horizontes simulados.

Figura 3: Ranquemento dos horizontes simulados

Figura 4: Histograma acumulado do volume de rocha.
Resultado e Discussão
Percebe-se uma diferença considerável entre os volumes encontrados ao longo dos cenários P10, P50 e
P90. Conclui-se que basta uma pequena mudança na intepretação estrutural para se ter uma considerável
variação no volume de rocha e consequentemente no volume de óleo in place. Tal estudo torna-se essencial para
tentar diminuir as incertezas associadas à interpretação dos horizontes, minimizando os erros associados ao
cálculo do volume de rocha. Esta análise baliza a construção de arcabouços estruturais (junção dos horizontes e
falhas) segundo diferetens cenários (P10, P50 e P90) ponderando o impacto destas variações na modelagem do
reservatório e aperfeiçoando o entedimento da viabilidade do campo.
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RESUMO
A caracterização dos reservatórios de hidrocarbonetos é uma etapa essencial para otimizar e desenvolver
da melhor maneira possível um campo de petróleo. Os riscos e incertezas associados as atividades de exploração
e produção de petróleo podem ser atenuadas com a utilização de análises geoestatísticas, uma vez que este viés
tendem a representar de maneira realística as heterogeneidades encontradas num reservatório. A principal etapa
do processo de caracterização de reservatórios é a modelagem litológica, em que as unidades faciológicas são
caracterizadas de modo a representarem, da melhor forma possível, as heterogeneidades do campo. Esta etapa é
considerada a principal, pois é ela que posteriormente guiará a distribuição das propriedades petrofísicas bem
como terá papel crucial no cálculo de volume do reservatório. Para executar tal etapa existem atualmente vários
algorítmos e métodos que devem ser aplicados de acordo com a característica do reservatório em estudo. Desse
modo, o objetivo deste trabalho é estudar de forma comparativa dois destes métodos: a Simulação Sequencial
Indicatriz e a Simulação Plurigaussiana. Os métodos serão aplicados numa mesma base de dados e os resultados
serão comparados com relação ao nível de heterogeneidade e a distribuição das fácies geradas e também com
relação ao volume de óleo in place obtido. Os resultados mostraram que, devido ao fato de o campo em estudo
estar em avançado estágio de desenvolvimento, ou seja, com uma quantidade relativamente alta de poços, e esses
bem distribuídos, ambos os métodos apresentaram resultados similares no que diz respeito ao cálculo
volumétrico. A diferença entre os volumes encontrados é de aproximadamente 1%, considerando a média
calculada. Os métodos mostraram diferenças no que diz respeito à heterogeneidade representada, já que, no caso
da simulação plurigaussiana, além do variograma, é utilizada a matriz de proporção e a regra de litologia, que
auxiliam na distribuição das fácies. A partir disso, pôde-se estabelecer uma metodologia e um fluxo de trabalho
adequado para ser aplicado ao processo de caracterização de reservatórios, independentemente do campo em que
se trabalhe, visando sempre representar, da melhor maneira possível, suas características, otimizando a sua
produção e reduzindo as incertezas envolvidas no processo.
Palavras-chave: Geoestatistica, Simulação Estocástica, Caracterização de Reservatórios

INTRODUÇÃO
O planejamento e desenvolvimento de um reservatório de petróleo são essenciais para a viabilidade
econômica de um projeto exploratório. Os estudos sobre os reservatórios são de suma importância para viabilizar
ações eficientes para o desenvolvimento de um campo de hidrocarbonetos. Para isso, são gerados modelos e
processos de caracterização para estes ambientes tão complexos. O processo de caracterização de reservatórios é
realizado por profissionais de diversas áreas da indústria do petróleo, tais como geólogos, geofísicos,
engenheiros de petróleo e petrofísicos. A união do conhecimento destes diversos profissionais resulta em um
entendimento integrado dos reservatórios de hidrocarbonetos. Isto permite a compreensão das heterogeneidades
que os reservatórios de hidrocarbonetos possuem. Segundo Sancevero (2003), as técnicas geoestatísticas têm se
mostrado úteis na modelagem das heterogeneidades de um campo de petróleo, uma vez que fornecem
distribuições satisfatórias dos parâmetros geológicos, além de proporcionar a integração de dados provenientes
de fontes distintas.
Os resultados obtidos com modelos geoestatísticos podem ser do tipo determinísticos por interpolação
(p.ex.: krigagem e cokrigagem) ou estocásticos, ressaltando que as técnicas usuais para simular variáveis são a
Simulação Indicatriz Sequencial, a Simulação Gaussiana e a Simulação Booleana (objetos) (Lima, 2004). Neste
trabalho, serão comparados os resultados obtidos entre a Simulação Sequencial Indicatriz e a Simulação
Plurigaussiana.
Os dados utilizados neste trabalho são de propriedade da Agência Nacional do Petróleo – ANP. O
campo em estudo é o campo de Namorado, localizado na Bacia de Campos, e seus dados são públicos para fins
acadêmicos. Por assim ser, é denominado de “Campo Escola de Namorado”.
A área de estudo (campo de Namorado) localiza-se na parte central norte da zona de acumulação de
hidrocarbonetos da Bacia de Campos, na costa sudeste brasileira (Figura 1) O campo está inserido na seção de
calcilutitos, margas e folhelhos da Formação Macaé, afastado 80 km da costa e em cotas batimétricas que variam
de 110 m a 250 m. Este campo foi descoberto em 1975. O reservatório é constituído por arenitos turbiditicos de
idade Albiana – Cenomaniana.

Figura 1- Mapa de localização do campo de Namorado (modificado de Rangel e Martins 1998)

O campo de Namorado juntamente com outros campos da Bacia de Campos, representa o início da
exploração petrolífera de sucesso no Brasil (Blaquez et al. 2006). Este campo ainda é um alvo de pesquisa
devido à importância dos arenitos turbidíticos na produção petrolífera do país, uma vez que estes reservatórios
constituíam quase 90% das reservas totais do país antes da descoberta do Pré-sal. É um dos campos mais
estudados da Bacia de Campos, tanto que, já em 1986, segundo Cruz (2003), possuía 121 km de dados sísmicos
3D processados. O campo foi descoberto, em 1975, o poço pioneiro 1-RJS-19 (pioneiro-Rio de Janeiro
Submarino-número 19; perfurado em lâmina d´água de 166 metros (Baccocoli et al. 1980). O reservatório está
posicionado em estrutura alongada de direção NW-SE e sua locação foi baseada em interpretação sísmica de um

alto estrutural presente no topo da Formação Macaé. Estratigraficamente, o arenito Namorado está inserido no
Grupo Macaé e, segundo Blaquez et al. (2006), apresenta contato discordante do tipo erosivo com calcilutitos,
margas e folhelhos do Membro Outeiro. O arenito Namorado é recoberto abruptamente por folhelhos e
calcilutitos, que correspondem ao selante do campo e marcam o final do episódio turbidítico.
Segundo Johann (2003), a mineralogia do Arenito Namorado permite classificá-lo como arenito
arcósio, com espessura média de 60 m, variável entre 5 m a 130 m, com grãos finos a grossos, baixo grau de
arredondamento e esfericidade, porosidade variável de 15% a 32% e permeabilidade variável de 60 mD a 2500
mD. As armadilhas de hidrocarbonetos são mistas, sendo tanto estrutural quanto estratigráfica.
OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho,é o estudo geoestatístico de um reservatório de petróleo, passando
por todas as etapas envolvidas na modelagem geológica de um campo, desde a sua interpretação sísmica e
geológica à definição do arcabouço estrutural e a modelagem geoestatística propriamente dita. Na indústria do
petróleo é essencial a realização da modelagem de reservatórios, visto que para explorar estes ambientes
complexos é necessária uma boa precisão em sua caracterização geológica. Esta que, por sua vez, é utilizada
como uma das etapas para que se calcule, por exemplo, o volume de hidrocarbonetos do reservatório e ajudar na
locação de poços. A teoria da geoestatística tem sua origem, na década de 1950, e inicialmente era voltada a
resolver os problemas de atividades mineiras. A utilização na indústria do petróleo teve seu início, na década de
1970. Entretanto, somente duas décadas depois, este conhecimento obteve mais destaque na atividade
petrolífera, principalmente na caracterização dos reservatórios. Segundo Chambers et al (2000), o objetivo da
geoestatística, aplicada na caracterização de reservatórios, é construir um modelo mais realista das suas
heterogeneidades, utilizando métodos que não realizem simplesmente a média das propriedades mais
importantes no processo de caracterização. A geoestatística, segundo os mesmo autores, é uma ferramenta
utilizada para auxiliar a introduzir modelos geológicos conceituais em representações quantitativas, sejam elas
2D ou 3D. O critério para escolher o melhor método geoestatístico a ser utilizado baseia-se na disponibilidade de
dados, recursos computacionais e humanos, recursos financeiros e nos objetivos que se desejam alcançar com a
modelagem. Nem sempre os métodos mais rebuscados e inovadores são os mais adequados. Cada método possui
suas vantagens e desvantagens, e devem ser escolhidos levando-se em conta a sua adequação às características
dos dados que serão utilizados. Neste estudo serão utilizados dois métodos da geoestatística, dentre vários
possíveis, para realizar a caracterização do reservatório em estudo, sendo eles a Simulação Sequencial Indicatriz
(SIS) e a Simulação Plurigaussiana (SPGS).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo de caracterização de reservatórios consiste na determinação tridimensional e quantitativa da
estrutura e das propriedades petrofísicas de um campo de petróleo (Sancevero et al, 2006). A simulação
estocástica das propriedades físicas de um reservatório requer uma abordagem multi-etapas, sendo que,
inicialmente, é construído o modelo de fácies, e, posteriormente, as propriedades petrofísicas são inseridas no
interior deste modelo geométrico previamente gerado (Kronbauer 2003).
Segundo Sancevero (2007), gerar o modelo litológico detalhado do reservatório é de suma importância, pois
guiará a distribuição das propriedades petrofísicas que serão distribuídas posteriormente. Além do fato de que
prever as variações litológicas é mais previsível do que representar as propriedades petrofísicas. Neste
trabalho,foram utilizados dois métodos geoestatísticos para realizar a modelagem das fácies do reservatório em
estudo, sendo eles: simulação sequencial indicatriz e simulação plurigaussiana. Na simulação sequencial
indicatriz é necessário construir o variograma dos litotipos. Os dados foram dispostos na maior direção de
anisotropia. Devem ser modelados os variogramas das indicatrizes. Segundo Krombauer (2003), o valor da
função indicatriz de um determinado litotipo em um dado ponto é igual a 1 se o litotipo está presente no ponto
escolhido, ou igual a 0 se o mesmo está ausente naquele ponto. São construídos variogramas verticais e
horizontais. Nos verticais, o cálculo é realizado ao longo da direção vertical do grid, em uma escala que deve ser

a mesma das curvas de proporção vertical. Já os horizontais são calculados a cada camada, porém o resultado
fornecido na maior parte dos casos é o variograma médio de todas as camadas.
Foram feitas 100 realizações para este método. Já a modelagem de fácies pelo método plurigaussiano
segue outras etapas. É uma metodologia de modelagem baseada em variogramas computados a partir do
conjunto de pontos regularizados somados aos mapas proporção calculados. É necessário construir o mapa de
matriz de proporção vertical, a regra de litologia e o variograma dos litotipos, para iniciar a modelagem das
fácies pelo método plurigaussiano.
A etapa final de um estudo de caracterização de reservatórios de petróleo consiste no cálculo do volume
de hidrocarbonetos, seja o volume de óleo in place ou volume de óleo recuperável. É de suma importância a
determinação do volume de hidrocarbonetos do reservatório, já que este valor somado a outros parâmetros
econômicos e ambientais determina a viabilidade de um projeto exploratório ou de desenvolvimento de um
campo de petróleo.
Com objetivo de comparar e avaliar os métodos utilizados para modelar as fácies do reservatório em
estudo, foi escolhido utilizar o volume de óleo in place. Esta etapa é a última a ser realizada neste fluxo de
trabalho, sendo assim, são utilizadas, de forma direta ou não, todas as informações e modelos criados até o
presente momento.
Os volumes encontrados foram convertidos para a unidade m3 com objetivo de comparar com o volume
encontrado na bibliografia, que se encontra nesta unidade. Foi utilizado fator de conversão 0.16 para transformar
os valores de barris para m3. Sendo assim, o volume encontrado no P90 para a simulação sequencial indicatriz
foi de 109.84 milhões de m3. Já o volume encontrado para a simulação plurigaussiana foi de 108.24 milhões de
m3. A diferença entre os volume encontrado é de 1.6 milhões de m3.

CONCLUSÃO
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de mostrar de forma metodológica como é realizada a
caracterização de reservatórios e a sua modelagem por meio de ferramentas geoestatísticas. Como todo o
trabalho de modelagem, o objetivo final foi o de calcular o volume de óleo in place, que serviu também como
parâmetro de comparação entre as técnicas utilizadas para a modelagem de fácies do reservatório. Como se sabe,
a modelagem de fácies é a principal etapa, visto que é a geometria e a disposição dos corpos reservatórios que
comandam a posterior distribuição das propriedades petrofísicas e, portanto, a estimativa do volume de um
reservatório.
A etapa de modelagem propriamente dita iniciou-se com a modelagem de fácies, seguida pela
modelagem petrofísica. Na modelagem petrofísica, foi trabalhada somente a variável porosidade. Sabe-se que
em um trabalho tradicional, normalmente avalia-se também a propriedade permeabilidade. Porém, como já foi
explicado, o objetivo deste trabalho é o cálculo volumétrico do reservatório, sendo assim a porosidade é a
variável mais importante. Caso o objetivo fosse a preparação do modelo para a simulação de fluxo, haveria a
necessidade da modelagem também da permeabilidade.
No caso da modelagem de fácies, dois métodos foram utilizados: simulação sequencial indicatriz e
simulação plurigaussiana. A principal diferença entre os métodos são as premissas. A simulação sequencial
indicatriz usa como principal premissa o variograma dos litotipos em estudo. Por ser um método baseado em
variograma, a quantidade e a distribuição dos dados condicionantes têm um peso muito grande no resultado final
da modelagem. Já a simulação plurigaussiana, além do variograma dos litotipos, usa também a matriz de
proporção. Esta tem como objetivo capturar a geometria, e determinadas heterogeniedades de dados secundários
(sísmica, modelos conceituais, e outros dados), sendo assim, um método que, de certa forma, independe da
quantidade e da distribuição dos poços. Devido a essas premissas, obviamente os métodos apresentam resultados
distintos quando se compara a continuidade e o grau de heterogeneidade representado. Pelo fato de usar um dado
condicionante de maior abrangência areal, a simulação plurigaussiana apresenta maior continuidade,
consequentemente menor heterogeneidade e uma maior suavidade nos resultados. Porém, ao se analisar o
histograma que compara a proporção de fácies do dado condicionante de entrada com os resultados dos modelos
obtidos, pôde-se observar que ambos os métodos reproduzem de forma satisfatória as proporções de entrada.
Essa concordância entre os dados de entrada e os modelos obtidos pode ser observada no cálculo volumétrico.

Os volumes encontrados, para ambos os métodos em estudo, apresentaram valores similares, dentro da mesma
ordem de grandeza. A diferença entre eles foi 1.6 milhões de m3 no P90 . Provavelmente, isso se deve ao fato de
ter sido utilizado um grande número de dados de poços, sendo assim, ambos os métodos tiveram uma base de
dados mais consistente para realizar seus cálculos. Ambos obtiveram resultado satisfatório, aproximando-se do
valor encontrado na bibliografia, cerca de 106 milhões de m3. A tabela abaixo resume os valores obtidos para o
volume de óleo in place dos dois métodos utilizados e das probabilidades P10, P50 e P90.
Existe, nos trabalhos tradicionais de modelagem, uma tendência de se considerar a modelagem
plurigaussiana um método melhor para gerar o modelo faciológico, já que ela permite a inserção de melhores
condicionantes, como a matriz de proporção e variogramas de litotipos mais detalhados. Porém, no caso em que
se trabalha com uma grande quantidade de poços e como uma boa distribuição dos mesmos, como é o caso do
reservatório em estudo, pôde-se mostrar, por meio do volume calculado, que ambos os métodos obtiveram
resultados semelhantes. Sendo assim, nessa situação, o método utilizado não é determinante. Embora a
continuidade de determinadas estruturas, a heterogeneidade geral do modelo e as feições encontradas sejam
aparentemente distintas, pôde-se mostrar, por meio dos histogramas calculados, tanto para o dado de entrada
como para os modelos obtidos, que as proporções das fácies estudadas foram mantidas. Isso prova que o método
não possui influência quando se trata de situações em que o reservatório se encontra em avançado estado de
desenvolvimento.
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Localizado no litoral norte no estado do Espírito Santo, o município de Aracruz é conhecido pela produção de
celulose e pelas ocorrências de diferentes minerais-gema como crisoberilo, berilo, principalmente a variedade
água-marinha e escapolita. Em 1987, Svisero descreve a ocorrência de escapolitas com qualidade gemológica na
região de Aracruz. Mais tarde, Cassedanne (1990) descreve a presença de cristais de escapolita amarela
(meionita) também de interesse gemológico no município. Na região são encontrados cristais transparentes a
translúcidos, euédricos a anédricos, de tonalidades que variam do amarelo acastanhado, castanho amarelado ao
castanho avermelhado. Para este estudo, foram coletadas e analisadas três amostras de escapolita provenientes da
região. Dessas, duas foram lapidadas em formato cabochão, evidenciando a ocorrência de efeito chatoyance
(olho-de-gato), ambas de coloração castanho avermelhado; a outra amostra refere-se a um cristal translúcido,
apresentando coloração castanho amarelada, da qual foram confeccionadas duas lâminas com 1mm de espessura
e polidas em ambas as faces. Os estudos petrográficos das inclusões e caracterização das descontinuidades
internas foram realizados utilizando-se o microscópio estereoscópio gemológico (Motic SE352), e o microscópio
horizontal de imersão (Syntest Eickhorst), ambos acoplados a uma câmera com resolução de 16Mp (Sony). As
análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização Mineral e Mineralogia e no Laboratório de
Identificação e Caracterização de Gemas do Departamento de Gemologia (UFES). Nas amostras lapidadas em
cabochão foi possível observar a presença de canalículos alongados e achatados orientados perpendicularmente à
direção de crescimento do hospedeiro, distribuídos ao longo de toda a amostra, sendo essa estruturação a
responsável por gerar o efeito chatoyance na gema. Foram observadas ainda, a ocorrência de inclusões sólidas de
caráter protogenético de moscovita, além de monocristais de goethita, distribuídos em porções isoladas, tal
ocorrência foi observada em todas as amostras descritas, sendo sua ocorrência mais frequente nas lâminas. Entre
os canalículos identificados, foi possível observar que alguns ocorrem preenchidos por lepidocrocita e/ou
goethita, esses também orientados perpendicularmente ao eixo c. Dentre as inclusões sólidas observadas, foi
constatado a presença de cristais de ilmenita e/ou rutilo de contorno irregular, dispostos por toda amostra
analisada. Algumas inclusões sólidas descritas por Bento (2014) se apresentaram com hábito arborescente,
provavelmente pirolusita de origem primária, orientada paralelamente segundo o eixo c do mineral. A existência
de grupos de micrólitos é frequente nas escapolitas estudadas. Foi observado ainda a ocorrência frequente de
exsolução em lepidocrocitas e/ou magnetitas, gerando inclusões de aspecto castanho amarelado, por vezes
iridescentes.
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Os cristais de esmeralda guardam indícios de seus processos genéticos, do ponto de vista gemológico, tais
evidências podem ser utilizadas como ferramenta para sua identificação e caracterização genética quando
analisam-se suas inclusões e descontinuidades internas. Assim, a caracterização das inclusões, tanto fluídas
quanto sólidas, aliado a dados espectrométricos da gema gera uma combinação que possibilita a determinação
dos processos de formação destes cristais, sendo eles naturais ou sintéticos. Neste trabalho foram estudados
quatorze amostras de esmeralda provenientes da região de Muzo (Colômbia), das quais foram confeccionadas
lâminas para análise de suas descontinuidades físicas e ópticas, além de obter dados espectrométricos que
auxiliaram na identificação genética dessas. Os estudos petrográficos foram realizados utilizando-se o
microscópio de imersão horizontal (Syntest Eickhorst) acoplado a uma câmera de resolução de 16Mp e o
Microscópio Gemológico (MoticSE352) acoplados à câmera com resolução de 5.2Mp. Para a obtenção dos
espectros foi utilizado o espectrômetro portátil GLGemSpectrometer. Os experimentos foram realizados no
Laboratório de Identificação e Caracterização de Gemas e no Laboratório de Caracterização Mineral e
Mineralogia do DEGEM/UFES. Por meio da caracterização petrográfica foi possível identificar monocristais de
pirita e hematita protogenéticas com bordas corroídas de hábito arredondado e diminutos monocristais de
cromita-picotita. Além de hematita singenética de hábito arborescente. Também foi possível descrever a
presença de carbonatos (calcita/dolomita) distribuídos aleatoriamente na maioria das amostras, estas inclusões
sólidas apresentam diafaneidade transparente e são incolores a levemente acinzentadas quando se apresentam em
monocristais, já quando ocorrem em forma de agregados de cristais apresentam-se como massas com relevo alto
e coloração branca. Em uma das amostras analisadas, foi possível observar a coexistência de cristais de calcita
protogenética com contorno regular e hábito cúbico além de inclusões de hematita arredondada. São observadas
com menos frequência a presença de apatita e fluorita com contorno regular, levemente arredondados à
octaédricos, de caráter singenético. Além das inclusões sólidas, em algumas amostras ocorrem fenômenos de
crescimento do tipo zonação de cor em forma hexagonal. As inclusões fluidas presentes possuem aspecto
serrilhado, contorno irregular, geralmente bifásicas (l-g) e trifásicas (l-g-s). Distribuem-se aleatoriamente, em
ocorrências isoladas ou em pequenos grupos. Apresentam feições de escape e estrangulamento. A ocorrência de
cristais negativos é rara, sendo comum a presença de estrutura fluidal de escoamento, evidenciando que tais
amostras se formaram sob intensa atividade de hidrotermalismo. Os dados espectrométricos obtidos auxiliaram
na caracterização genética das amostras. Nos espectros de todas as lâminas foi possível identificar os mesmos
picos próximos à banda de 580nm que correspondem à picos de cromo. Devido a grande quantidade de inclusões
sólidas a maioria dos espectros apresentou muito ruído. Como a esmeralda é a variedade de berilo de maior valor
agregado, a classificação genética se faz necessária, já que por determinada origem estas gemas podem ter maior
ou menor valor de mercado. Portanto, a utilização destes métodos combinados para a classificação e
identificação de origem é de grande importância para a prática da gemologia. Como base de dados de
comparação para a interpretação dos espectros foi utilizada a database do GLGEM Spectrometer do CIGEM.
Apoio: GREGEM.
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O município de Colatina está localizado na região noroeste do estado do Espírito Santo, que se estende por
1.416,8km (IBGE, 2010). A região é historicamente conhecida como produtora de minerais com alto potencial
de aplicação gemológica, em especial a água-marinha, variedade do berilo. Estudos comprovam a qualidade das
amostras provenientes do estado, ora que, gemas notáveis já foram extraídas dos pegmatitos da região. O
potencial gemológico do berilo azul, denominado água-marinha está associado às suas características
mineralógicas, dentre as quais a cor representa um fator primordial. Para a realização deste estudo foram
coletadas e analisadas oito amostras de água-marinha, provenientes de pegmatitos da região de Colatina (ES).
Das amostras coletadas para estudo, seis foram lapidadas e duas foram utilizadas para confecção de lâminas com
1mm de espessura, polidas em ambas as faces. A caracterização gemológica das amostras foi realizada por meio
da análise de amostras lapidadas, utilizando-se dos equipamentos: polariscópio, dicroscópio, microscópio
gemológico e refratômetro. Por meio de trabalhos de campo realizados no município, foi possível identificar as
ocorrências de água-marinha em cristais euédricos e/ou subédricos transparentes a translúcidos, de coloração
azul celeste ao azul médio. No caso das amostras analisadas, verificou-se que um mesmo cristal apresenta dois
matizes de cores diferentes, por vezes, da borda até o centro há uma variação de cor paralela ou
perpendicularmente ao eixo c do mineral. Segundo Goldman et al. (1978), o processo físico responsável pela
tonalidade azul da água-marinha é a transferência de carga intervalente entre Fe2+ e Fe3+, no entanto, dependendo
da proporção pode haver matizes do azul até verde-azulado. As amostras estudadas não apresentam matizes de
coloração verde. Em relação ao pleocroísmo, foi possível observar o dicroísmo que se apresentou moderado, em
tons de azul médio e azul pálido. Os cristais de água-marinha examinados apresentaram caráter uniaxial
negativo, e diafaneidade transparente. Quanto às inclusões observadas, nas amostras é frequente a presença de
canalículos achatados orientados paralelamente a direção de crescimento do cristal, denominado “efeito chuva”,
bem como inclusões fluidas bifásicas (l-g), em sua maioria, distribuídas aleatoriamente em pequenos grupos em
porções isoladas das amostras. Quanto à ocorrência de inclusões sólidas, foi possível observar a presença de
óxidos e hidróxidos de ferro e manganês, geralmente de caráter sin a epigenéticos. A presença de cristais
negativos é rara, tendo sido observada apenas em duas amostras. É comum a presença de fraturas parcialmente
cicatrizadas, de caráter singenético, contendo inclusões fluidas bifásicas (L-g) pseudosecundárias. Sendo assim,
é possível identificar, devido à análise das amostras selecionadas, que as água-marinhas dos pegmatitos que se
encontram no município de Colatina apresentam grande potencial para a exploração e aplicação gemológica.
Palavras-chave: Água-marinha, Colatina, gemológico.
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A área, objeto de estudo, está inserida na Província Pegmatítica Oriental do Brasil (PPOB), e compreende os
municípios de Governador Valadares, Conselheiro Pena, e seus arredores. Alguns autores descrevem a região
como pertencente ao Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena (ISSA FILHO et al. 1980) ou ao Distrito
Pegmatítico de Governador Valadares, Campo Pegmatítico Galiléia – Conselheiro Pena (CORREIA NEVES et
al. 1986). Para este trabalho realizou-se a análise de alguns corpos pegmatíticos da região de Conselheiro pena,
no intuito de caracterizar aqueles que apresentam maior incidência de minerais de interesse gemológico, em
termos de quantidade e diversidade. De um modo geral, a maior parte das ocorrências de pegmatitos zonados
está associada às unidades do Grupo Rio Doce, que abrange a Formação São Tomé, Tonalíto Galiléia, e
Formação Palmital do Sul. O Tonalíto Galiléia, batólito que ocorre nas imediações do município de Galiléia, que
é intrusivo nos metassedimentos do Grupo Rio Doce e, por vezes, porta xenólitos. As gemas explotadas na área
são: berilo, nas variedades gemológicas água-marinha, heliodoro e morganita, raramente goshenita; turmalinas,
geralmente nas porções mais profundas do pegmatito, nas variedades gemológicas preta, melancia, indicolita e
verdelita, raramente rubelita e turmalina rosa; espodumênios, nas variedades gemológicas kunzita, hialofano e
trifano, raramente hiddenita, vivianita e vesuvianita (SOUSA, 2014). Outros pegmatitos mineralizados
encontram-se associados aos xistos e gnaisses xistosos da Formação São Tomé, como corpos geralmente
concordantes com a foliação, sub-horizontal e/ou subvertical. Essa Formação prolonga-se ao longo das margens
do Rio Doce, estendendo-se até a região de Itueta, e os minerais-gemas encontrados são: nióbio tantalatos, nas
variedades columbita-tantalita e columbita; espodumênios, nas variedades, kunzita e mais raramente hiddenita;
berilo, nas variedades água-marinha, morganita e heliodoro; turmalina, nas variedades rubelita e verdelita, além
de quartzo róseo e fumé. Já na Formação Palmital do Sul, ou Granito Palmital, as paragêneses das rochas dessa
unidade são similares às da Formação São Tomé, são encontrados água-marinha, turmalina, columbita e quartzo
rosa. No Distrito de Conselheiro Pena, raramente é encontrado esmeralda, há ocorrência nas proximidades do
pegmatito Itatiaia, resultado da associação pegmatito granítico e rocha metaultramáfica (NEWMAN
CARVALHO, 2009). A associação mineral na região é diversificada, em corpos pegmatíticos de médio a grande
porte, pegmatitos zonados, complexos à simples, lenticulares à tabulares. A variação destes corpos pegmatíticos
demonstra que a produção mineral pode apresentar grande interesse na gemologia. A tradição de exploração de
recursos minerais nesta região possibilita que sejam extraídos e aplicados como material gemológico, essa
aplicação pode trazer um vasto desenvolvimento econômico para a região.
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Localizado na região noroeste do estado do Espírito Santo, o município de Pancas tornou-se conhecido devido à
abundância das ocorrências de minerais-gema, e principalmente, pelos cristais de água-marinha com mais de 20
kg extraídos na região. Para esse trabalho foram coletadas e analisadas dez amostras, das quais, oito foram
selecionadas para lapidação e duas para confecção de lâminas. Os estudos petrográficos foram realizados
utilizando-se o microscópio gemológico (Motic SE352), e o microscópio vertical de imersão, ambos acoplados a
uma câmera com resolução de 5.2Mp. As análises foram realizadas no Laboratório de Identificação e
Caracterização de Gemas e Caracterização Mineral e Mineralogia do DEGEM/UFES. Por meio da
caracterização petrográfica foi possível descrever em todas as amostras a presença de “efeito chuva”, canalículos
achatados em direção paralela ao crescimento do cristal, comum nos berilos. Além da ocorrência predominante
de inclusões primárias bifásicas (l-g) e fraturas parcialmente preenchidas por óxidos. Em algumas das amostras
lapidadas, observaram-se inclusões do tipo “melt” paralelamente ao eixo c, dispostas por toda a gema. Também
foram descritas inclusões sólidas alongadas singenéticas de ferro columbita em porções isoladas do material. Foi
possível constatar também, inclusões do tipo S-C (dúctil-ruptil) ligadas a processos de metamorfismo
submetidos ao mineral, adjunto a essas, observou-se inclusões trifásicas (l-g-g) de contorno regular isoladas na
amostra. O aparecimento de cristais negativos é frequente. Embora as inclusões paralelas ao eixo c sejam
predominantes nas amostras analisadas, descreveram-se ainda a ocorrência de um grupo de inclusões achatadas e
tubulares orientadas perpendicularmente a esse. Além disso, foram descritas inclusões cristalinas epigenéticas de
hematita, de coloração castanho avermelhado, orientadas paralelamente a direção de crescimento do hospedeiro.
Para a caracterização gemológica foram realizadas análises das gemas nos aparelhos polariscópio, refratômetro,
dicroscópio e microscópio gemológico. No caso das amostras selecionadas para lapidação e observadas nesse
trabalho, as águas-marinhas originadas no município de Pancas apresentam coloração do azul esverdeado
acentuado ao quase incolor. Referente ao pleocroísmo apresentou-se dicroísmo fraco em tons de azul esverdeado
médio e azul esverdeado pálido. As gemas examinadas apresentaram diafaneidade transparente a translúcida, e
caráter uniaxial negativo.
Palavras-chave: Água-marinha, gemológico, Pancas.
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O Paquistão é considerado uma das regiões mais promissoras em desenvolvimento no setor de gemas e joias,
apresenta uma vasta diversidade de ocorrência de minerais-gema com alta qualidade e valorizados no mercado
internacional, consolidando-se como um dos principais produtores ao lado do Brasil de gemas coradas, entre elas
se destaca a produção de berilos (variedades água-marinha e esmeralda), turmalinas, espodumênio, topázio,
lápis-lazuli, dentre outros. Para este trabalho foi realizado o estudo de uma amostras de água-marinha
proveniente das minas do norte do Paquistão, na qual pegmatitos ricos em gemas são de maiores abundância,
favorecidos por metamorfismos de alto grau em uma região que carrega grandes batólitos e corpos pegmatitos
ao longo das margens graníticas, sendo também possível observar diferentes estruturas geomorfológicas. O norte
do país é situado em uma região localizada em um ambiente das mais intensas atividades geológica do mundo,
na qual faz parte de uma zona de sutura ao longo do qual o Indo-Paquistão e placas da crosta asiática se
colidiram ao lado ocidental do norte do Himalaia. Para a caracterização petrográfica da amostra foram utilizados
o microscópio gemológico estereoscópio (Motic) e o microscópio gemológico horizontal de imersão (Syntest
Eickhorst), acoplados a uma câmera de 16Mp (Sony). Foi utilizada a descrição genética das inclusões e
descontinuidades internas da amostra o que possibilitou tecer comentários mais exatos quanto à gênese e
geologia do local, além das condições de formação, procedência e origem, a fim de buscarmos uma possível
valorização do mineral-gema. Durante a observação pode-se notar a presença de inclusões sólidas cristalinas,
apresentando alterações nas cordas, de origem protogenéticas presentes no processo de formação e no ambiente,
pode-se observar de maneira mais precisa a presença de óxidos e silicatos ( mica, feldspato - albita e turmalina)
característicos com a paragênese mineral, outras inclusões como as melt - inclusion muito presentes em berilos
nos trás dados que confirmam que a água-marinha faz parte de uma região com forte metamorfismo, além das
diversas inclusões bifásicas ( l-g) de origem singenéticas paralelas ao eixo c distribuídas de maneira aleatória no
interior do mineral, observamos também a zona de geminação cíclica de origem epgnéticas ou secundárias,
durante análise pode-se notar um indicativo de um tratamento a base de banho de óleo, comum entre
comerciantes cujo intuito é o melhoramento de cor. Sabe-se que a produção e comercialização de minerais e
gemas do Paquistão é afetada muitas das vezes pela mídia e problemas civis ( terrorismo ) presentes na cultura
do país, portanto os comerciantes buscam nas ferramentas da globalização (internet) e nas exportações uma saída
para movimentar o setor, porém as dificuldades também se fazem presentes na extração dos minerais, levando
em conta a localização geográfica das principais minas do norte do país, localizadas em altas montanhas, cuja a
altitude é alta, temperaturas baixas e o acesso restrito devido as fortes nevascas e geleiras.
As água - marinhas do norte do Paquistão tem como características hábitos bem formados, de tamanho grande e
cor azul brilhante, é mais um dos diversos minerais que o país produz, sendo portanto uma das mais importantes
região de potencial gemológico mundial.
Palavras-chave: Inclusões, Água-marinha, Paquistão.
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O objetivo deste resumo é descrever a caracterização físico-química e mineralógica, e ainda apontar o
potencial gemológico de duas amostras de vesuvianita provenientes da região de Conselheiro Pena, MG. O
município de Conselheiro Pena, localiza-se na porção leste de Minas Gerais, inserido nos domínios da
Província Pegmatítica Oriental do Brasil. As amostras são orindas de pegmatitos graníticos zonados
complexos, dispostos concordantemente à encaixante (mica-xistos da Formação São Tomé). Os experimentos
foram realizados no Laboratório de Identificação e Caracterização de Gemas e no Laboratório de
Caracterização Mineral e Mineralogia, do Departamento de Gemologia (UFES). Foram utilizados para a
obtenção dos dados duas amostras brutas deste mineral e uma amostra lapidada. As amostras brutas foram
polidas possibilitando a obtenção dos dados ópticos e utilizando-se dos equipamentos básicos de
caracterização gemológica. As amostras apresentaram a densidade relativa variando de 3,22 a 3,25. No caso
dons índices de refração, obteve-se para o No um valor de 1,710 e para o Ne um valor que compreende-se
entre 1,709 a 1,713. A birrefringência variou de 0,003 a 0,004. Apresentaram sinal óptico positivo, além de
pleocroísmo forte com coloração de castanho amarelado a castanho avermelhada. Não apresenta fluorescência,
tendo comportamento inerte na câmara ultravioleta. As amostras brutas apresentaram-se como cristais
prismáticos levemente estriados, traço branco, dureza 6-6,5, coloração acastanhada, densidade baixa e brilho
vítreo. Dentro da variedade de elementos que podem fazer parte da composição química deste mineral,
podemos destacar que a presença do Boro, este elemento pode alterar o sinal optico do mineral. Na maioria
das amostras se apresenta de forma negativa, no caso das amostras analisadas o sinal óptico é positivo.
Ressaltando mais uma vez que a presença deste elemento nesses minerais, comportamento esse verificado
quando as amostras foram analisadas no espectrômetro GLGEM SPECTROMETER. Sabe-se que as cores
mais comuns de ocorrência deste mineral é amarelo, verde, castanho, azul, raramente roxa e vermelha. A
ocorrência desta coloração aponta que esta variedade pode apresentar um valor gemologico maior que as
outras. E já que a região é conhecida e tem tradição em exploração de minerais gemologicos, a vesuvianita
pode passar a ser explorada conjuntamente com os outros minerais que já são explorados. Segundo Paula
(2013), foram ainda descritas algumas inclusões cristalinas aciculares epigenéticas de rutilo, orientadas
perpendiculares ao eixo de crescimento do hospedeiro, o que mostra que esta ocorrência tem grande potencial
para exploração gemológica.
Apoio: GREGEM
Palavras-chave: Vesuvianita, Gemologia, Conselheiro Pena.
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Opalas apresentando o efeito ótico conhecido como acatassolamento (“chatoyance”) ou olho de gato são raras,
tendo sido relatadas em poucas localidades em todo mundo, como no Sri Lanka, Tanzânia e Brasil. As
características gemológicas básicas das opalas brasileiras que apresentam esse efeito, sem fonte geográfica
confirmada, foram descritas por laboratórios gemológicos que por ventura receberem amostras deste material e
também por Cassedanne (1989), que pela primeira vez realizou difração de raios-X (XRD) neste material. Por
apresentarem propósitos gemológicos, foram coletadas 11 amostras de opala verde apresentando pequenos veios
de orientações distintas com efeito olho de gato nas proximidades de um antigo shaft usado para a produção de
esmeraldas do depósito de Socotó (BA). Estas amostras foram estudadas a fim de caracterizar gemologicamente
este material, distinguir as fases minerais presentes no mesmo, bem como o papel de cada uma delas na
produção do efeito ótico, a composição química semiquantitativa dessas fases minerais e a causa de cor das
opalas. As amostras foram analisadas através de ensaios diversos, como os gemológicos clássicos (índice de
refração e densidade), difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura (MEV) com sistema de microanálise por dispersão de energia (EDS) acoplado, micro-fluorescência de raios-X por dispersão de energia (µEDXRF), fluorescência de raios-X por dispersão de comprimentos de onda (WDXRF), espectroscopia Raman e
UV-VIS-NIR. Os resultados nos ensaios de XRD e espectroscopia Raman confirmam o baixo grau de
cristalinidade dessas opalas (opala-CT), que são condizentes com os baixos valores de índice de refração e
densidade obtidos. Os dados químicos apontam os elementos ferro, cromo e níquel como principais cromóforos.
Quando observadas em luz transmitida, algumas regiões que apresentam coloração esverdeada em luz refletida
se mostram amareladas e alaranjadas, indicando que, além da contribuição química, há uma importante
contribuição física na cor destas opalas, resultante do espalhamento Rayleigh. Os dados de MEV/EDS mostram
uma microtextura complexa do material, onde finas fibras espaçadas e paralelas entre si, compostas por minerais
do grupo da serpentina, quando intercrescidas com opala, causam o efeito olho de gato. Esses métodos em
conjunto também revelaram a presença de inclusões de cromita e minerais do grupo da clorita.
Apoio: Centro de Tecnologia Mineral
Palavras-chave: opala verde, olho de gato, gemologia

DESCONTINUIDADES ÓPTICAS E FÍSICAS VISÍVEIS EM ESMERALDAS PROVENIENTES DE
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A região onde se situa o garimpo de esmeraldas de Santa Terezinha em Goiás foi descoberta em 1981,
geologicamente a região é composta por quatro grandes unidades geológicas: Embasamento Gnáissico, Gnaises
Miloníticos, Granito São José do Alegre e Sequência Santa Terezinha. Para a realização deste trabalho foram
coletadas e analisadas duas amostras de esmeraldas provenientes desse garimpo, ambas foram lapidadas,
descritas e caracterizadas quanto às suas inclusões e descontinuidades internas. Os estudos microscópicos foram
realizados utilizando-se o microscópio gemológico horizontal de imersão (Syntest Eickhorst) e do microscópio
gemológico estereoscópico (Motic ftk), acoplados a uma câmera com resolução de 16 Mp (Sony).. Os
experimentos foram realizados no Laboratório de Identificação e Caracterização de Gemas e no Laboratório de
Caracterização Mineral e Mineralogia do Departamento de Gemologia (UFES). Por meio da caracterização das
amostras em imersão no bromodimetileno foi possível descrever a presença de duas gerações de inclusões
fluidas bifásicas, de origem primárias e pseudo-secundárias. As primárias ocorrem com maior frequência nas
amostras estudadas, tratam-se de inclusões fluidas bifásicas (l-g de contornos irregulares predominantes sobre os
regulares, dimensões variando de 20 a 45 micras e distribuídas aleatoriamente e de forma isolada na amostra,
grupos de inclusões são raros. As inclusões pseudo-secundárias encontram-se distribuídas ao longo de fraturas
internas, parcialmente cicatrizadas, são bifásias (l-g), com dimensões variando entre 15 e 50 micras. Foi possível
observar monocristais cúbicos com arestas arredondadas, possivelmente Pirita, indicando ser uma inclusão
protogenética; alguns cristais de calcita singenética e agregados tabulares de albita. Foram observados ainda
Cromo-espinélio em cristais pequenos, sem hábito e escuros, talco e micas em duas variedades, biotita e
Muscovita. O “Efeito Chuva” também se faz presente por meio da orientação de canalículos alongados,
paralelamente ao eixo c, descreveram-se ainda a ocorrência de inclusões cristalinas aciculares, provavelmente de
rutilo, dispostas aleatoriamente formando ângulos agudos entre si. Algumas fraturas secas também foram
diagnosticadas. Foi observado ainda a zonação de cor variando de verde intenso ao verde claro, do centro às
bordas, respectivamente, e zonação de diafaneidade sendo a amostra opaca onde possui concentração das
inclusões máficas e translúcida à transparente no restante da superfície da gema. As inclusões e estruturas
descritas corroboram ao fato de tratarem-se de esmeraldas provenientes da região descrita.
Apoio: GREGEM.
Palavras-chave: ESMERALDA, GOIAS, GEMOLOGIA.
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Na região norte do Estado do Espírito Santo ocorre uma extensa faixa de rochas graníticas, gnáissicas e
granulíticas que marcam a presença do núcleo metamórfico-anatético do Orógeno Araçuaí. Sabe-se que os
gnaisses migmatíticos da Faixa de Dobramentos Araçuaí foram submetidos a metamorfismo em condições da
fácies granulito durante os estágios finais da orogenia Brasiliana. O metamorfismo de alto grau foi acompanhado
de fusão parcial de muscovita e biotita, a que se seguiram reações retrógradas produzindo cordierita mais biotita
e granada. Em trabalho de campo realizado na região foram coletadas amostras de cordiertita. Tratam-se de
pórfiros que ocorrem disseminados no cordierita-gnaisse e apresentam coloração azul intensa à azul pálido e azul
acinzentado. As amostras coletadas possuem dimensões variando entre 03 e 08 cm de comprimento por 02 a 06
de espessura e encontram-se pouco fraturadas, transparentes à translúcidas, com poucas inclusões de opacos
visíveis a olho nu, representando material com alto potencial para a lapidação e aproveitamento gemológico. As
amostras coletadas foram divididas em dois grupos, o primeiro referente aos cristais de maior dimensão e com
maior qualidade gemológica foi destinado à lapidação, resultando em gemas avaliadas entre as categorias
comercial e boa; o segundo referente aos cristais de dimensões menores foi destina do à confecção de lâminas,
polidas em ambas as faces e com espessura entre 2 e 3 mm. Ambos os grupos foram caracterizados no
Laboratório de Identificação e Caracterização de gemas, seguindo a marcha analítica padrão. A densidade das
amostras variou entre 2,56 a 2,64; com nα variando de 1,532 a 1,540; nβ variando1,539 a 1554 e nγ variando de
1,550 a 1,568; a birrefringência variou de 0,007 a 0,011. Todas as amostras apresentaram comportamento inerte
na câmara uv. Por meio de análise microscópica, foi possível observar e caracterizar as descontinuidades
internas das amostras, sendo característica a zonação de cor em tons de azul acinzentado à azul intenso. Foi
possível observar ainda, na maioria das amostras uma forte zonação de diafaneidade, gerada principalmente pela
concentração de inclusões sólidas, dentre as quais destaca-se a ocorrência de rutilo, hematita, pirrotita e/ou
magnetita e mica. Há ainda, a ocorrência de fraturas secas, bem como parcialmente cicatrizadas, contendo
cavidades bifásicas e em alguns casos preenchimento parcial por hidróxidos. Foram descritas inclusões fluidas
de origem primária, singenética, correspondendo a cristais negativos de contorno regular a parcialmente
corroído, preenchimento bifásico (l-v) e trifásico (l-v-s), orientadas aleatoriamente e distribuídas de forma
dispersa ao longo das amostras. Há ainda a ocorrência de inclusões do tipo melt, com distribuição aleatória e
distribuídas em fraturas intragranulares, representando inclusões pseudo-secundárias singenéticas. Algumas
amostras apresentaram qualidade gemológica, variando de média a boa, em sua grande maioria com variações
nas tonalidades de azul. Os resultados apresentados representam dados preliminares de pesquisa em andamento e
apenas evidenciam o alto potencial de aplicação gemológica desse material.
.
Apoio: CETEM, PRPPG/UFES
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a caracterização gemológica de dez amostras brutas de águamarinha, variedade gemológica do berilo que ocorre geralmente em diferentes tonalidades de azul e/ou
verde, dado pela substituição de Al pelo Fe 2+. Os cristais provenientes de Santa Teresa se apresentam em
coloração azul pálido e verde claro. Santa Teresa é uma comunidade que está localizada,
aproximadamente, a 78 km da capital Vitória e se encontra na microrregião central serrana do Espírito
Santo e possui limites geográficos com outros oito municípios: Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina,
São Roque do Canaã, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Itarana e Itaguaçu. A região é historicamente
conhecida como uma das grandes produtoras de água-marinha no Brasil, sendo conhecida pela ocorrência
de grandes cristais de água-marinha de tonalidades extras. Na região, encontram-se diferentes ocorrências
de minerais-gemas, no entanto a água-marinha é a gema com maior potencial de aplicação gemológica. O
berilo é encontrado associado a pegmatitos graníticos internos, zonados, simples. Cuja mineralogia básica
é composta por quartzo incolor, feldspato potássico de coloração rósea e muscovita/biotita. Tais corpos
encontram-se encaixados tanto concordantemente quanto discordante em relação a encaixante. Nessa
localidade, diferente de outras regiões no Espírito Santo, a água-marinha é encontrada na zona
intermediária do pegmatito, muitas vezes associada à ocorrência de heliodoro. Para a realização deste
trabalho, foram confeccionadas 12 lâminas, a partir das amostras coletadas, com 1mm de espessura e
polidas em ambas as faces. Os dados ópticos e físicos foram caracterizados utilizando-se da marcha
analítica básica e dos equipamentos básicos de descrição gemológica, sendo esses: polariscópio,
dicroscópio refratômetro e câmara ultravioleta. Os cristais de água-marinha analisados apresentam hábitos
hexagonais, subédricos à euédricos, com coloração azul a azul-esverdeado. As amostras apresentam
anisotropia uniaxial negativa, com índices de refração variando entre 1,574 para o raio extraordinário a
1,586, para o raio ordinário. A densidade relative variou de 2,69 a 2,74. Todos os cristais são dicroicos,
com pleocroísmo variando entre o azul médio e o azul pálido. Nenhuma das amostras analisadas
apresentou fluorescência, sendo observado o comportamento inerte das mesmas quando analisadas na
câmara ultravioleta. Para os estudos petrográficos e descrição genética das inclusões e descontinuidades
internas, utilizou-se do Microscópio de Eixo Horizontal - VSYSTEM EICKHORST (Syntest
Immersionscope) e Microscópio Estereoscópico Binocular da marca MOTIC SMZ – 140 Series.. As
amostras apresentaram inclusões monofásicas (G), bifásicas (l e v), inclusões trifásicas compostas por dois
líquidos imiscíveis (l1-l2-v), dispostas aleatoriamente e em pequenos agrupamentos, respectivamente. As
fraturas identificadas nas amostras são, em muitos casos, secas em porções isoladas da amostras,
parcialmente preenchidas ou totalmente preenchidas por óxidos (hematita e/ou ilmenita). Também foram
identificadas outras fraturas, sendo preenchidas parcialmente por filossilicatos, além de efeito chuva.
Ainda nos estudos, foram observados canalículos alongados orientados paralelamente à direção de
crescimento do hospedeiro.

Palavras-chave: Água-marinha, Espírito Santo, inclusões.
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RESUMO
A área alvo situa-se no Município de Pancas, Norte do Estado do Espírito Santo e está inserida
geomorfologicamente na região dos pontões Capixabas, importante centro geoturístico do estado. Segundo Bizzi
et al. 2003, o contexto geológico corresponde à uma associação de rochas metamórficas de alto grau, maciços
sin- a pós tectônicos e coberturas sedimentares cenozoicas. O trabalho tem como objetivo unir e relacionar o
potencial geoturístico e gemológico da região de Pancas com a geologia local. Com este fim, foram catalogados
centros de atividades de lazer ligados a monumentos geológicos da cidade, bem como o histórico de garimpagem
da região. Também conhecida como os “pontões capixabas”, devido à grande quantidade de formações
geológicas tais como pães-de-açúcar e inselbergues, a cidade atrai anualmente muitos turistas devido as belezas
naturais e as lendárias e históricas pedras preciosas. A região é composta por um complexo de morros compostos
de granitóides e metagranitóides de morfologia arredondada, alinhados e separados por grandes vales incisos ou
colmatados por sedimentos aluvionares. Dentre os principais pontos turísticos da cidade, estão as formações
geológicas da Pedra Agulha, Pedra Camelo e a Pedra Cara. A geomorfologia do conjunto litológico da região
proporciona o ambiente ideal para a prática de esportes aéreos (trekking, paraglider, asa delta e outros). Além
disso, podem ser realizados passeios em trilhas ecológicas, escaladas, cachoeiras diversas e sítios geológicos.
Vale ressaltar que associados à estas rochas estão corpos pegmatíticos com alto potencial gemológico. Uma
diversidade de gemas já foi encontrada no munícipio, como é o caso ocorrido na década de 50, quando foi
encontrado um berilo azul (água-marinha) que pesava por volta de 25 Kg, nomeado de “Marta Rocha”. Uma
segunda água-marinha foi encontrada no munícipio na década 80, chamada pelos garimpeiros de “Xuxa”
pesando cerca de 20,6Kg. As principais gemas encontradas no munícipio que atualmente vem atraindo turistas e
colecionadores são: águas-marinhas, crisólita, crisoberilo, crisoberilo olho-de-gato, ametista, cristais de quartzo e
turmalinas pretas. O principal meio de exploração das gemas ocorre em depósitos secundários, que são locais de
deposição aluvionar. Subordinadamente, a exploração ocorre na rocha propriamente dita. A região de Pancas é
de fato um ótimo local para a prática de esportes aéreos e terrestres, pois compreende uma associação de
monumentos geológicos expostos com vales alinhados e planos, o que facilita o acesso e a visualização das
belezas naturais.
Palavras-chave: Pontões Capixabas, Geoturismo, Geomologia.

INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL
A localidade de estudo encontra-se no município de Pancas, cidade do norte do estado do Espírito Santo,
região Sudeste do Brasil. Situada a cerca de 180 km da capital Vitória, a área compreende a região dos Pontões
Capixabas, importante centro geoturístico do Espírito Santo (Figura 1).
Geologicamente corresponde a uma associação de rochas metamórficas de alto grau, maciços sin- a pós
tectônicos e coberturas sedimentares cenozoicas (Bizzi et al. 2003). Trabalhos de mapeamento situam a região
como pertencente ao Complexo Nova Venécia (Gradim et al. 2014) e Suíte Carlos Chagas e Ataléia (PedrosaSoares et al. 2007).
O presente trabalho busca unir e relacionar o potencial geoturístico da região de Pancas com a geologia
local, bem como o seu potencial de exploração de gemas. Para isso, foram catalogados centros de atividades de
lazer ligados a monumentos geológicos da cidade, e foi feita uma síntese do histórico de garimpagem da região.

Figura 1: Mapa de localização e vias de acesso à cidade de Pancas – Ênfase nos pontões capixabas. Fonte: Arquivos
vetoriais do GEOBASES.

Potencial Geoturístico e Geomológico
Também conhecida como os “pontões capixabas” devido à grande quantidade de formações geológicas
tais como pães-de-açúcar e inselbergues deslumbrantes, a cidade atrai anualmente uma quantidade alta de
turistas devido as suas belezas naturais e as lendárias e históricas pedras preciosas. O município de Pancas
corresponde a maior parte do monumento natural dos Pontões Capixabas. A região constitui um complexo de
morros compostos por granitóides e metagranitóides com morfologia arredondada, alinhados e separados por
grandes vales incisos ou colmatados por sedimentos aluvionares (Pedrosa-Soares et al. 2007). O tipo litológico e
a estruturação do terreno são responsáveis pela evolução exuberante do relevo, proporcionando um ambiente
ideal para a prática de esportes aéreos como trekking, paraglider, asa delta e outros (Figura 02). Dentre os
principais pontos turísticos da cidade, estão as formações geológicas da Pedra da Agulha, Pedra Camelo, Pedra
Cara e Pedra da Colina.

Figura 2: Pilotos praticando voo livre sobre os Pontões Capixabas. Foto: Genilton Storch Ribeiro, Pancas - ES.

Além de práticas de voo livre, a geologia da cidade de Pancas proporciona aos turistas oportunidades de
passeios em trilhas ecológicas, visitas a cachoeiras diversas, e também a sítios geológicos ricos, como é o caso
das rochas da Suíte Carlos Chagas, classificada como corpos magmáticos sin-tectônicos, e da Suíte Ataléia, que
são rochas peraluminosas charnockíticas. Vale ressaltar que associados à estas rochas estão corpos pegmatíticos
maciços, heterogêneos e zonados com alto potencial gemológico, fato este que tornou a região de Pancas um
grande centro histórico da exploração de pedras preciosas do Brasil.
Uma diversidade de gemas já foi encontrada no munícipio, algumas com repercussões nacionais e até
mesmo internacionais. Como é o caso ocorrido na década de 50, quando foi encontrado um berilo azul (águamarinha) que pesava por volta de 25 kg. O acontecimento foi tão inusitado que garimpeiros à nomearam de
“Marta Rocha”, a qual, segundo moradores antigos, foi enviada a Inglaterra e hoje compõe parte do acervo da
Coroa Inglesa. Uma segunda água-marinha foi encontrada no munícipio na década 80, chamada pelos
garimpeiros de “Xuxa” pesando cerca de 20,6 kg (Figura 3).

Figura 3: Fotografia da água-marinha nomeada como “Xuxa” por garimpeiros da cidade de Pancas, ES. Foto: Pedro
Cypriano, Pancas-ES.

As principais gemas encontradas no munícipio que atualmente vem atraindo turistas e colecionadores
são: águas-marinhas, crisólita, crisoberilo, crisoberilo olho-de-gato, ametista, cristais de quartzo murion e
turmalinas pretas (Figura 4). Estes minerais são de alto valor gemológico, são das cores mais variadas desde o
azul, verde, amarelo até o fumê. Possuem geminações do tipo asterismo (crisoberilo olho-de-gato), formas
prismáticas naturais, poucas fraturas e poucas ou nenhumas inclusões, o que agrega maior valor. As lapidações
realçam ainda mais as belezas destes minerais, sendo os principais trabalhos realizados do tipo cabochão,
marquesa, gota, quardrada e triangular.
O principal meio de exploração das gemas ocorre em depósitos secundários, são locais de deposição
aluvionar encontrados em regiões planas, no sopé dos morros da região. São depósitos com grande quantidade de
cascalho, argila branca (possivelmente caulinita) e minerais na fração areia, relacionados à alteração e erosão de
rochas pegmatíticas geneticamente relacionados aos pontões. Essa atividade de exploração ocorre anualmente
nas estações mais secas, o que facilita o trabalho dos garimpeiros.

Figura 4: a) águas-marinhas; b) gemas de água marinha são transparentes, com lapidação do tipo gota e marquesa. As peças
de crisoberilo são de cor amarela com tonalidades verdes, com lapidação do tipo triangular e quadrada; c) águas-marinhas
brutas; d) crisoberilos brutos.

Subordinadamente, um segundo tipo de exploração ocorre em na rocha propriamente dita, sendo ela
corpos de pegmatitos maciços, heterogêneos e zonados, encaixados nas rochas das suítes ali situadas. O processo
de extração neste tipo de rocha se dá a partir do mecanismo de talhagem ou dinamitação e catagem, o que
oferece risco à produção, pois pode comprometer a qualidade do produto final.
Conclusões
A partir das informações contidas neste trabalho, conclui-se que o potencial geoturístico da cidade de
Pancas está relacionado à evolução do relevo do local, associada à estruturação do terreno e os tipos litológicos
competentes ali existentes.
O potencial gemológico da região é intrinsicamente relacionado com as formações geológicas do local,
pois os materiais são coletados em corpos pegmatíticos geneticamente relacionados às rochas das Suítes locais,
que geram gemas de qualidade como crisoberilo, crisólita, ametista e água-marinha, que até compõe as joias da
coroa inglesa.
A região de Pancas é de fato um ótimo local para a prática de esportes aéreos e terrestres, pois
compreende uma associação de monumentos geológicos expostos com vales alinhados e planos, o que facilita o
acesso e a visualização das belezas naturais.
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O presente estudo tem como objetivo a caracterização das inclusões fluidas de 06 (seis) amostras de esmeraldas
proveniente da Zâmbia, África. A esmeralda é uma variedade do berilo (Be3Al2Si6O18), de coloração verdegrama/verde-alface, sendo a cor verde determinada pela presença de elementos cromóforos como Cr 3+, V3+, Fe2+
e N2+. A jazida de esmeralda da Zâmbia encontra-se no distrito de Kitwe, na junção dos rios Miku e Kafubu,
sendo a ocorrência de Miku localizada em uma camada de talco-magnetita-xisto, com origem relacionada a
rocha magmática ultrabásica (composta por magnetita, anfibólio, clorita e talco) e depósito caracterizado pela
associação de rochas ultramáficas com pegmatitos graníticos, sendo a mineralização resultado de um
metamorfismo de contato e da metassomatose de talco-magnetita-xisto adjacente a veio de turmalinito, como
descrito por Schwarz (1987). A metodologia empregada neste trabalho restringiu-se, primeiramente, a um
levantamento bibliográfico das principais características químicas, gemológicas e mineralógicas em esmeraldas.
Posteriormente, realizou-se um estudo do depósito, tornando-se possível associar as inclusões com a gênese das
amostras provenientes da Zâmbia. A marcha analítica das amostras foi realizada no Laboratório de
Caracterização de Gemas (LCG) – da Universidade Federal do Espírito Santo - utilizando um Microscópio
Estereoscópico Binocular da marca MOTIC SMZ – 140 Series, e sequencialmente o Microscópio de Eixo
Horizontal - VSYSTEM EICKHORST (Syntest Immersionscope) com câmera digital acoplada da marca Sony
cuja resolução é de 16 Mega pixels. Realizou-se também, análises básicas das gemas, com auxílio dos aparelhos:
Polariscópio Fable (Modelo: FTP - 49), Balança Hidrostática (BEL engneering), Gem Refractrometer (Model:
FGR - 002) e Câmera UVV. No polariscópio as gemas apresentaram caráter óptico anisótropo, e quando
acoplado com o conoscópio apresentou figura de interferência uniaxial. Os índices de refração das gemas
variaram de 1,570 (No) a 1,600 (Nε), enquanto a densidade variou de 2,524 a 2,823. Ao analisar as características
internas das gemas, as mesmas apresentaram diversas irregularidades, desde descontinuidades físicas a
fenômenos ópticos. As amostras exibem inclusões primárias de contorno definidos, distribuídos aleatoriamente
pela amostra, de origem singenética, sendo observadas também, inclusões pseudo-secundárias cicatrizando
fraturas, enquanto algumas estavam seguindo trilhas. Inclusões sólidas de mica com coloração castanho-escuro
(provavelmente biotita) de origem protogenética é comum em praticamente todas as amostras. Foram observadas
ainda, inclusões sólidas de tremolita incolor e turmalina apresentando iridescência, de origem singenética. As
fraturas analisadas eram, em muitos casos, preenchidas por óxidos apresentando hábito arborescente (piroluzita
provavelmente), sendo comuns também, fraturas preenchidas por óleo verde (tipo de tratamento comum em
esmeraldas) para melhorar a aparência das gemas analisadas. Zonamento de cor, zonamento de diafaneidade e
linhas de crescimento serrilhado são outras características que as esmeraldas apresentavam. Contudo, de acordo
com as características internas das esmeraldas, conclui-se que as amostras são provenientes da Zambia, pois as
inclusões analisadas são compatíveis com a gênese do depósito. Trata-se de dados preliminares, posteriormente
tem-se objetivo de analisar as amostras em aparelhos sofisticados para melhor descrição das amostras.
Apoio: PRPPG/UFES; PROEX/UFES.
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O estado do Rio de Janeiro faz divisa com estados que possuem histórico de produção de minerais com
aproveitamento gemológico. Os subsolos de Minas Gerais e do Espírito Santo são abundantes em riquezas
minerais, sendo que o primeiro possui uma ampla diversidade de minerais gemológicos explorados ao longo de
toda a sua história, e o segundo contém um grande histórico na produção de berilos com alto potencial
gemológico, principalmente, na variedade água-marinha. Deve-se ressaltar que inúmeros estudos recentes vêm
apresentando a ocorrência de diversas variedades de minerais gemológicos em solo capixaba.Com base em
pesquisas de caráter preliminar (artigos publicados e acervos de museus) foi possível descrever alguns dos
minerais presentes no estado do Rio de Janeiro. Hutchison, R. (1973) descreve a ocorrência de espinélio e
granadas em Angra dos Reis. Em 1990, Cassedanne & Alves descrevem algumas ocorrências de berilos na
variedade água-marinha dispersas por todo território do Rio de Janeiro, com maior concentração na porção norte
do estado, região que faz divisa com o Espírito Santo. Além desses, foi possível identificar diferentes minerais
ao decorrer deste estudo, dentre eles o quartzo se apresenta por quase todo o estado, há ainda a ocorrência de
variedades de coríndon em Caxias e em Nova Iguaçu, espinélio em Campo Grande, calcita e turmalina em
Macuco, calcedônia e fluorita em Itaboraí. Já em Saquarema e Copacana foi descrito a presença de silimanita,
titanita e quartzo, foi encontrado zircão no Morro da Gávea, almandina no Morro da Saudade e na Serra de
Bonsucesso, em Duque de Caxias existe a ocorrência de zircão, a região de Mangaratiba possui turmalina, em
Vassouras ocorre diopsidio, entre outras ocorrências, como a de cordierita na cidade do Rio de Janeiro, e
turmalina, quartzo hialino e ametista na região de Botafogo. Na cidade de Campos, foi encontrado escapolita, um
dos minerais de maior incidência no estado vizinho, o Espírito Santo. Para uma pesquisa de dados preliminares
fica claro a dimensão de ocorrência de minerais com potencial gemológico na região alvo do estudo. Vale
destacar a presença de coríndon e berilo na variedade água-marinha, já que são minerais com alto valor
agregado, o que torna válido estudos posteriores referente ao potencial do estado.
Palavras-chave: Rio de Janeiro, Potencial, gemologia.
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O Espírito Santo detém um amplo histórico na produção de minerais gemológicos, principalmente nas
ocorrências de berilo, variedade água-marinha. A região central serrana ganha destaque devido ao fato de ter
sido, historicamente, a região mais explorada, chegando a ser conhecida como a Serra Pelada Capixaba na
década de 40. No entanto, a produção de água-marinha é predominante em outras áreas do estado. Segundo
Taufner (2007), em todos os municípios do Espírito Santo é encontrado o mineral berilo, nas variedades águamarinha, heliodoro e morganita, juntamente com outros minerais com grande potencial gemológico. O município
da Serra está inserido na região metropolitana do estado e faz divisa com a capital Vitória. Taufner (2007)
também destaca a produção de crisoberilo no município, e Marçal et. al. (2014) descreve a ocorrência de águamarinha na Serra e em outras regiões do estado. As águas-marinhas aqui descritas foram recolhidas da área
conhecida como Muribeca, localizada no norte do município, em divisa com Fundão. A coloração das amostras
varia de azul médio ao azul intenso, raramente alguns cristais se apresentam com coloração azul esverdeado; a
diafaneidade diverge do opaco ao transparente; os cristais quando encontrados diversificam-se de euédricos a
subédricos. Tomando como base todos as amostras estudadas, nota-se que se trata de um material de grande
interesse gemológico. No pegmatito, encontra-se também o mineral quartzo, muscovita, grandes blocos de
feldspato rosa e, por vezes, columbita. Para a caracterização das águas-marinhas foram confeccionadas três
lâminas de diferentes cristais que apresentaram densidade variando de 2,61 a 2,64 e índice de refração variando
de 1,573 a 1,582. Para a descrição das inclusões foram utilizados microscópio de imersão gemológico e
microscópio monocular com alcance de 480x, ambos acoplados a uma câmera de 5.2mp. Ao serem analisadas as
amostras apresentaram linhas de crescimento retas e heterogêneas, fraturas secas dispostas aleatoriamente ao
longo da amostra, além de fraturas parcialmente preenchidas com inclusões fluídas bifásicas (l-g) paralelas a
direção de crescimento do cristal hospedeiro. Também foram descritas inclusões fluidas com feições de escape
de fluidos, além de inclusões sólidas de mica e possíveis inclusões sólidas de carbonato, possivelmente, calcita e
/ou dolomita. Notou-se a presença de um grupo de pequenas inclusões sólidas monominerálicas com coloração
escura, presumivelmente, columbita. Ressalta-se que este trabalho apresenta apenas dados preliminares do
estudo e caracterização das inclusões e características internas dos cristais de água-marinha.
Palavras-chave: Água-marinha, Espírito Santo, berilo.
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O Espírito Santo é conhecido pela vasta produção de berilos com potencial gemológico. Segundo Taufner
(2007), em todos os municípios do estado há ocorrências do mineral. O município de Santa Teresa possui grande
histórico na produção de berilos em diversas variedades, água-marinha, heliodoro e morganita. A região de
Várzea Alegre é uma das mais conhecidas no município, foi a partir de amostras coletadas nessa região que o
trabalho de tratamento térmico para melhoramento de cor foi realizado. Segundo Kahwage M. A. & Mendes J.
C. (2003) o Fe no sítio octaédrico ou preenchendo canais abertos, é responsável por transferências de carga que
originam as cores azul, verde e amarelo. Goldman et. al.. (1978); Kahwage M. A. & Mendes J. C. (2003)
descrevem que a transferência de carga intervalente entre Fe2+ (canais do berilo) e Fe3+ (sítio octaédrico)
corresponde ao principal processo físico responsável pela coloração azul do berilo (água-marinha). Goldman et
al. (1978); Rossman (1981); Kahwage M. A. & Mendes J. C. (2003) completam descrevendo que a casos em que
Fe3+ e Fe2+ estão presentes, a cor resultante depende da proporção de Fe3+ e Fe2, sendo assim pode ser geradas
diversas tonalidades desde o azul até o verde azulado. Loeffer & Burns (1976); Mathew et al. (1998); Kahwage
M. A. & Mendes J. C. (2003) descrevem que a coloração amarela esta relacionada à transferência de carga entre
Fe3+ e oxigênio do sítio octaédrico, sem a participação de Fe2+. A presença de fornos em garimpos é comum e
com base nisso foram selecionadas amostras de berilo com três tonalidades diferentes, azul levemente
esverdeado, esverdeado e com tonalidade amarelo pálido, na qual de maneira empírica, como ocorre em
garimpos da região, as amostras foram aquecidas. A temperatura na qual os minerais foram submetidos variou
entre 150 e 260 graus Celsius e permaneceram sendo aquecidos por cerca de 1 a 2 minutos. Ao término do
processo foi possível observar que na primeira amostra (berilo azul levemente esverdeado) e na segunda (berilo
esverdeado) a coloração se apresentou azul médio, bem similar entre ambas, já a terceira amostra (berilo com
tonalidade amarelo pálido) se apresentou azul pálido. Através dos resultados obtidos pode ser concluído que
inserido em temperaturas elevadas (150 – 260°C) o Fe3+ é liberado, tornando o berilo azul nos dois primeiros
casos, enquanto no terceiro caso o berilo apresentou uma tonalidade mais clara devido a pouca proporção de Fe2+
presente no mesmo. Os cristais de berilo da região possuem potencial para tratamento térmico, o que possibilita
estudos mais aprofundados futuramente, ora, que as amostras selecionadas apresentaram resultados satisfatórios
após testes experimentais baseados na forma em que habitualmente é utilizada nos garimpos, apresentando,
predominantemente, a coloração azul, que é de maior interesse do mercado.
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Estudos detalhados de mapeamento geológico e petrografia possibilitaram a delimitação de unidades geológicas
distintas entre os municípios de São João do Sul e Guaratinga, sul do estado da Bahia. Essa região faz parte do
segmento setentrional do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. Esse orógeno é identificado por um conjunto de
componentes geotectônicos que caracterizam um orógeno acrescionário de margem continental ativa, tais como
depósito de margem passiva, lascas ofiolíticas, zona de sutura e arco magmático. O estágio pré-colisional, fase
de edificação do arco magmático, é representado pelas rochas da Suíte G1 (630-580 Ma) e rochas vulcânicas do
Grupo Rio Doce. As rochas da Suíte G2 são referentes ao estágio sin-colisional (582-575 Ma). O período tardi a
pós-colisional do Orógeno Araçuaí é representado pelas rochas da Suíte G3 (545-520 Ma). Por fim, as rochas
das Suítes G4 e G5 (535-490 Ma) representam o estágio pós-colisional, com registro de processos
deformacionais e plutonismo relacionados ao colapso gravitacional do Orógeno Araçuaí. Este orógeno apresenta
estruturação N-S, infletindo em sua porção meridional para NE-SW, direções relacionadas com as fases de
deformação sin-colisional, quando foram geradas as foliações principais registradas nas rochas das suítes G1 a
G3 e suas encaixantes. A metodologia adotada na etapa de campo consistiu em levantamentos em escala
1:25.000, utilizando bases SRTM e imagens GoogleEarth. Observações de campo e descrições megascópicas,
junto com estudos petrográficos realizados em amostras selecionadas, conduziram à individualização de quatro
litotipos distintos: I) rocha clara de composição granítica, de granulação média a grossa, com cristais subédricos
de quartzo e feldspatos compondo aproximadamente 65% do volume total, anfibólios/piroxênios anédricos
perfazendo 25%, e granada, biotita e cordierita em torno de 10%. Esta unidade ocorre predominantemente em
fundos de vales, sendo possível, por vezes, verificar uma foliação incipiente dobrada; II) rocha migmatítica com
porções de leucossoma (granulação grossa e composição predominante de quartzo e feldspato) e melanossoma
(granulação fina a média), com foliação bem definida nos planos da biotita e com dobras com vergência para SE;
III) granito isotrópico porfirítico de matriz grossa, contendo abundantes fenocristais de K-feldspato e enclaves
microgranulares mesocráticos a melanocráticos; IV) granito megaporfirítico com matriz de granulação grossa,
com fenocristais orientados que caracterizam estrutura de fluxo ígneo. Falhas de direção preferencial E-W e
mergulho subvertical foram encontradas no contato entre os litotipos. Considerando-se as cinco suítes rochosas
propostas para a Faixa Araçuaí, os litotipos focalizados neste trabalho provavelmente são representantes da suíte
sin-colisional G2 (litotipos I e II), e G5 (litotipos III e IV). Torna-se necessária investigação geocronológica
futura para validar esta correlação, mas elementos geológicos e mineralógicos, como por exemplo foliação
tectônica e fusão nos litotipos I e II, com a ocorrência de granada e cordierita, e estruturas primárias nos granitos
dos litotipos III e IV, são relevantes na construção da hipótese.
Palavras-chave: Orógeno Araçuaí; Cartografia geológica; Suítes G2 e G5
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A área localiza-se na Serra do Espinhaço Meridional, mais especificamente a sudoeste de Guinda, um distrito do
município brasileiro de Diamantina, no estado de Minas Gerais.
O objetivo do trabalho foi o mapeamento geológico da área de, aproximadamente, 12 km em escala 1:25000,
reconhecendo as litologias, estruturas e feições da área, onde afloram rochas do Supergrupo Espinhaço
sobrepondo xistos do Supergrupo Rio Paraúna.
Com relação ao Supergrupo Espinhaço, afloram as Formações São João da Chapada, Galho do Miguel e SopaBrumadinho (Grupo Guinda) e, ao Supergrupo Rio Paraúna, afloram rochas das Formações Barão do Guaicuí e
Bandeirinha (ambos do Grupo Costa Sena). Há também a ocorrência de rocha básica intrusiva da Suíte
Metaígnea Pedro Lessa que aproveitou-se de alguma fraqueza litoestrutrural para intrudir.
O comportamento das unidades litoestratigráficas mapeadas na área obedecem um padrão direcional noroestesudeste (NW-SE), com camadas mergulhantes para nordeste (NE), leste (E) e, por vezes, para sudeste (SE). A
unidade Formação Galho do Miguel aparece na porção leste da área, aflorando no Morro da Galinha e no Morro
ao lado leste da BR-367, sendo que ambos se alongam com direção norte-sul (N-S). Apresentando lineamentos
com direção norte-sul (N-S), essa formação conta com direcionamentos dos seus contatos contrastantes com o
direcionamento dos limites entre as demais formações mapeadas.
Quanto às grandes estruturas vistas em escala regional, foram mapeadas três grandes zonas de movimentação,
uma de direcionamento aproximado norte-sul (N-S), e duas de direcionamento leste-oeste (E-W). A primeira foi
interpretada como uma zona de cisalhamento marcada por um contato tectônico, onde as camadas de Quartzosericita-xisto, Cianita-quartzo-xisto e Clorita-quartzo-xisto da Unidade Formação Barão do Guaicuí (de idade
mais antiga) foram empurradas sobre unidades relativamente mais recentes, os quartzitos da Formação SopaBrumadinho. As outras duas megaestruturas, foram interpretadas como rampas de escape lateral. Estas estruturas
compartimentam a área de estudo em três grandes blocos (norte, central e sul) que, movimentados, tiveram como
consequência em larga escala as descontinuidades nas linhas de contato entre as unidades litoestratigráficas.
Todas as sequências de rochas mapeadas apresentam registros de deformação brasiliana: são comuns os contatos
definidos por tectônica de inversão, com dobramentos e falhas reversas de alto ângulo de direção geral norte-sul
(N-S) e transporte para oeste (W).
Palavras-chave: Supergrupo Espinhaço, Supergrupo Rio Paraúna, Suíte Metaígnea Pedro Lessa.
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RESUMO
Recentemente Vasconcelos (2015) individualizou um novo corpo metandesítico na região entre o vale
do Rio das Mortes e a cidade de Nazareno, designando-o de metandesito basáltico Teixeira. Este corpo apresenta
forma lenticular alongada, encontra-se exposto em lajedos ou em aglomerados de blocos e está envolvido pelas
rochas anfibolíticas da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes, cuja idade de cristalização situa-se no
intervalo entre 2231 ± 5 Ma e 2201 ± 11 Ma. Texturalmente suas rochas variam de finas a médias, são
mesocráticas, equigranulares e, mais raramente, inequigranulares porfiríticas com fenocristais de anfibólio de até
0,8 mm. Sua mineralogia essencial é representada por Mg-hornblenda, actinolita e plagioclásio, enquanto que os
minerais acessórios e secundários correspondem a quartzo, biotita, titanita, zircão, apatita, óxidos e sulfetos
diversos, epidoto, zoisita/clinozoisita e carbonato. Grãos maiores de quartzo encontram-se imersos em uma
matriz mais fina composta de plagioclásio e hornblenda, os quais podem estar relacionados ao preenchimento de
antigas vesículas em um ambiente subvulcânico. O anfibólio cálcico foi classificado como Mg-hornblenda e
actinolita. A Mg-hornblenda é prismática preferencialmente orientada segundo a foliação da rocha, possui
inclusões de zircão, apatita e minerais opacos, bem como apresenta geminação herdada do piroxênio primário e
blebs de quartzo em seu interior. Este último é associado ao excedente de sílica decorrente da transformação
metamórfica do piroxênio ígneo para anfibólio. A actinolita possui extinção oblíqua, hábito fibroso, pleocroísmo
incolor a verde claro ou em tons de verde oliva a verde claro e sobrecresce a Mg-hornblenda. O plagioclásio
apresenta forma tabular, varia em tamanho entre 0,1 e 0,3 mm e corresponde a labradorita e bytownita nos grãos
límpidos e varia desde oligoclásio até labradorita nos grãos epidotizados. Dentre as fases opacas foram
identificados ilmenita, com conteúdo de Mn até 1,98% peso e quantidades ínfimas de Nb e Ta, além de diversos
tipos de sulfetos representados principalmente por calcopirita e pirita, enquanto calcocita, bornita, anilita,
pirrotita, esfalerita, galena são mais raros. Quimicamente as rochas do metandesito basáltico Teixeira variam de
andesitos a andesitos basálticos, são toleíticas, metaluminosas e apresentam elevado conteúdo de CaO, Fe2O3,
MgO, Ni, V, Co, Cu e Ta e baixo de SiO2, Ba, Rb, Zr, Nb, Zn, Mo, Pb, Cs, Hf, Ta. Possui anomalia positiva de
Eu, negativa de Ce, leve enriquecimento nos ETRP e padrão quase horizontalizado dos ETRM e ETRP. Em
relação ao ambiente tectônico plotam no campo dos toleítos de arcos de ilha, sendo suas razões de Ti/V
compatíveis com basaltos de arcos de ilha. Feições metamórficas apontam para condições de fácies anfibolito
inferior a fácies xisto verde.
Palavras-chave: metandesito basáltico Teixeira1, petrografia2, geoquímica3

1 - Introdução
Com o avanço no conhecimento geológico do cinturão Mineiro foram descritos entre as cidades de
Lavras e Conselheiro Lafaiete vários corpos de composição gabróica-diorítica-andesítica, cujas idades variam
entre 2220 e 2130 Ma. Neste contexto, os corpos mais antigos estão associados ao Arco Serrinha e envolvem o
metagabro São Sebastião da Vitória e o metaquartzo-diorito do Brito, que apresentam idades de cristalização de
2221 ± 2 Ma (Ávila, 2000) e 2220 ± 3 Ma (Valença et al., 2000). Na região ao sul da serra de São José também
afloram corpos metandesíticos e metadioríticos pertencentes à suíte Tiradentes, que apresentam idade de
cristalização de 2217 ± 23 Ma, implicando na correlação dos mesmos ao Arco Serrinha (Ávila et al., 2014).
Diversos plutons mais jovens ocorrem associados ao Arco Ritápolis, podendo os mesmos serem
diferenciados em dois grandes conjuntos: corpos metadioríticos gnaissificados, representados pelo metaquartzomonzodiorito Glória com idade de cristalização de 2188 ± 29 Ma (Ávila et al., 2006a e b); e corpos com
estrutura primária preservada representados pelos metadioritos Rio Grande com 2145 ± 7 Ma (Barbosa et al.,
2015) e Brumado com 2131 ± 4 Ma (Ávila, 2000; Ávila et al., 2008). Em termos gerais, os corpos metadioríticos
associados ao Arco Ritápolis apresentam forma lenticular e alongada segundo a direção da foliação regional
(NE-SW), sendo estes intrusivos nas rochas anfibolíticas da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes,
cuja idade de cristalização varia entre 2231 ± 5 Ma e 2201 ± 11 Ma (Ávila et al., 2012). Rochas dioríticas
também foram observadas como xenólitos em diques graníticos e pegmatitos tardios (Ávila et al., 2008), bem
como são cortadas por diques, apófises e stocks graníticos correlacionados ao granitoide Ritápolis, cuja idade
mínima de cristalização é 2121 ± 7 Ma (Ávila, 2000).
Recentemente Vasconcelos (2015) individualizou um novo corpo metandesítico que aflora na região
entre o vale do Rio das Mortes e a cidade de Nazareno, designando-o de metandesito basáltico Teixeira.
Diversos outros autores, dentre eles Quéméneur & Baraud (1982) e Toledo (2002) consideraram as rochas do
corpo em questão como parte da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes. No entanto o metandesito
basáltico Teixeira apresenta diferenças expressivas em relação aos anfibolitos da sequência metavulcaosedimentar Rio das Mortes no que tange a composição modal, mineralogia, geoquímica, metamorfismo e feições
deformacionais. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar as feições de campo,
mineralógicas, petrográficas e geoquímicas do metandesito basáltico Teixeira visando sua inserção no contexto
evolutivo do cinturão Mineiro.
2 – Feições de campo e petrografia
O metandesito basáltico Teixeira apresenta em mapa forma lenticular alongada segundo a direção NESW, está envolvido pelas rochas anfibolíticas da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes e suas
principais exposições estão relacionadas a lajedos ou aglomerados de blocos considerados como in situ.
Texturalmente suas rochas variam de finas a médias, são predominantemente equigranulares e, mais
restritamente, inequigranulares porfiríticas com fenocristais de anfibólio de até 0,8 mm. Estas apresentam
incipiente foliação tectônica, são mesocráticas e compostas principalmente por Mg-hornblenda, actinolita e
plagioclásio, enquanto os minerais acessórios e secundários são representados por quartzo, biotita, titanita,
zircão, apatita, ilmenita, sulfetos diversos, epidoto, zoisita/clinozoisita e carbonato. Texturas protomiloníticas
estão associadas a zonas de cisalhamento, enquanto grãos de quartzo maiores apresentam-se imersos em uma
matriz mais fina composta de plagioclásio e hornblenda. Esta feição pode indicar o preenchimento de antigas
vesículas relacionadas à cristalização das rochas do metandesito basáltico Teixeira em um ambiente
subvulcânico, semelhantemente ao sugerido por Ávila et al. (2010; 2014) para as rochas andesíticas das suítes
Serrinha e Tiradentes.
Em termos petrográficos, a Mg-hornblenda é prismática, varia em tamanho de 0,1 a 0,8 mm, apresenta
inclusões de zircão, apatita, minerais opacos e encontra-se preferencialmente orientada segundo a foliação da
rocha, porém em alguns casos seus grãos podem estar dispersos e sem orientação preferencial (Figura 1a). Seu
pleocroísmo varia de verde escuro a verde oliva (Figura 1b), às vezes adquirindo tons marrons e sua cor de
interferência é elevada. Possui geminação herdada do piroxênio primário e blebs de quartzo em seu interior, que
estariam associadas ao excedente de sílica decorrente da transformação metamórfica do piroxênio ígneo para

anfibólio. A actinolita possui extinção oblíqua, hábito fibroso, pleocroísmo incolor a verde claro ou em tons de
verde oliva a verde claro e sobrecresce a Mg-hornblenda.
O plagioclásio apresenta forma tabular, tamanho entre 0,1 e 0,3 mm, encontra-se recristalizado em grãos
poligonais, podendo estar límpido ou epidotizado, destacando-se que os grãos límpidos correspondem a
labradorita e bytownita, enquanto os grãos epidotizados abrangem composições desde oligoclásio até labradorita.
A biotita varia de xenoblástica a hipidioblástica, possui pleocroísmo marrom a verde oliva e cresce nas bordas da
Mg-hornblenda (Figura 1b). O epidoto e a zoisita/clinozoisita são hipidioblásticos, muito finos, estão associados
à alteração do plagioclásio ou em paragênese com a titanita e parte dos minerais opacos. A titanita é
xenoblástica, aparece em proporções variáveis na rocha (desde <1% até 5%), possui tamanho entre 0,1 - 0,7 mm
e pode ser observada sobrecrescendo as bordas de grãos de ilmenita. O zircão é euédrico, raro, apresenta
tamanho inferior a 0,1 mm e está incluso no anfibólio, plagioclásio e titanita. Os minerais opacos apresentam
formas arredondadas, bordas corroídas e ocasionalmente são sobrecrescidos por titanita.
As principais feições metamórficas observadas nas rochas do metandesito basáltico Teixeira
correspondem a: i) substituição do clinopiroxênio pela Mg-hornblenda; ii) reequilíbrio do plagioclásio primário
(bytonita-labradorita) na associação oligoclásio-andesina, epidoto, zoisita e clinozoisita; iii) crescimento de
biotita nas bordas dos grãos de Mg-hornblenda; iv) substituição parcial ou completa da ilmenita por titanita.
Estas feições apontam para condições metamórficas de fácies anfibolito inferior a xisto verde, que contrasta com
as condições de fácies anfibolito média caracterizada por Ávila et al. (2008) e Vasconcelos (2015) nas rochas
anfibolíticas da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes.

Hbl

Figura 1. a) Textura inequigranular mostrando cristais alongados de Mg-hornblenda com birrefrigência elevada,
orientação aleatória e tamanho próximo a 0,5 mm em meio a uma matriz mais fina representada por grãos de
plagioclásio e quartzo. b) Grãos de biotita com forma xenoblástica sobrecrescendo as bordas de cristal tabular de
Mg-hornblenda (Hbl) com pleocroísmo verde oliva.
3 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-EDS)
Dentre as fases opacas foram identificados ilmenita e diversos tipos de sulfetos, principalmente de Cu
(calcopirita, bornita, calcocita, anilita e possivelmente cubanita, idaita, yarrowita) e de Fe (pirita, pirrotita,
marcassita). De forma mais restrita também ocorrem sulfetos de Pb (galena), Zn (esfalerita), Te e Ag
(provavelmente chenguodaita - AgFeTe2S4) e de As e Co (possivelmente allocrasita - (Co,Fe)AsS).
Os grãos de ilmenita estão envolvidos por titanita ou associados à epidoto, zoisita, clinozoisita e
calcopirita, destacando-se em sua estrutura cristalina a presença de Mn até 1,98% peso e de quantidades ínfimas
de Nb e Ta. A calcopirita ocorre em paragênese com a pirita, está inclusa nos grãos de titanita e encontra-se
associada com minerais de cobre, tais como cubanita, calcocita, bornita e possíveis yarrowita e idaita. A pirita
ocorre associada com a bornita, calcocita, esfalerita, pirrotita, galena e possíveis greigita, cubanita, chenguodaita
e alloclasita.

B

4 – Geoquímica
As rochas do metandesito basáltico Teixeira plotam no campo dos andesitos basálticos e andesitos,
mostram tendência toleítica, são metaluminosas, apresentam elevado conteúdo de CaO, Fe2O3 e MgO, Ni, V, Co,
Cu e Ta e baixo de SiO2, Ba, Rb, Zr, Nb, Zn, Mo, Pb, Cs, Hf e Ta. Em relação aos ETR, observou-se a presença
de anomalia positiva de Eu, negativa de Ce, leve enriquecimento nos ETRP, onde as razões (La/Yb)N variam de
0,65 a 1,40, bem como mostram um padrão quase horizontalizado dos ETRM e ETRP. Os aranhogramas
evidenciam enriquecimento nos LILE em relação aos HFSE, anomalia positiva acentuada de Ta e incipiente de
Rb e Ce, bem como anomalia negativa pronunciada em Nb. Em relação ao ambiente tectônico, as amostram
plotam no campo dos toleítos de arcos de ilha, sendo suas razões de Ti/V compatíveis com magmas basálticos de
arcos de ilha (Figura 2).

Figura 2. Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos para as rochas do metandesito basáltico Teixeira. A
e B) Pearce & Cann (1973); C) Pearce & Norry (1979); D) Shervais (1982). CAB – basalto cálcio-alcalino; OIA
– basalto alcalino de ilhas oceânicas; IAB – basalto de arco de ilha; IAT – toleítos de arcos de ilha; MORB –
basaltos de dorsal mesoceânica; OIT – toleítos de ilhas oceânicas, WPB – basalto intra-placa; OFB – basaltos de
fundo oceânico; ARC – basaltos de arco de ilha. Legenda: - Fácies média; - Fácies fina/média; - Fácies
fina.
5 – Conclusões
A granulação fina, a presença de fenocristais e de prováveis antigas vesículas (hoje amigdalas
preenchidas por quartzo) apontam que o metandesito basáltico Teixeira teria cristalizado em um nível crustal
raso, correspondendo a um corpo subvulcânico, cuja mineralogia essencial é representada por Mg-hornblenda,
actinolita e plagioclásio. Suas rochas são toleíticas, metaluminosas, enriquecidas em CaO, Fe2O3 e MgO e
cristalizaram em um ambiente de arco de ilhas, bem como apresentam feições metamórficas de fácies anfibolito
inferior a xisto verde.
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O presente trabalho apresenta uma caracterização preliminar da geometria, evolução estrutural e estratigrafia de
unidades quartzíticas que afloram na região do município de Itambé do Mato Dentro (MG), através da integração
de dados obtidos durante três campanhas de campo ao longo de dois anos (2013 e 2014). A área de estudo
localiza-se no Domínio Externo do Orógeno Araçuaí, em sua extremidade meridional, onde estas unidades
configuram uma faixa de dobras e empurrões vergentes para a margem sudeste do Cráton do São Francisco
(CSF), em resposta à aglutinação de massas continentais durante a amalgamação do Supercontinente Gondwana,
no Evento Brasiliano-Pan-Africano (Neoproterozoico).
Na área estudada, uma associação de metarenitos quartzíticos com metapelitos e metaconglomerados
subordinados contém volumosas soleiras de rochas metabásicas intrusivas pertencentes à Suíte Pedro Lessa. A
associação metassedimentar ocorre imbricada e embaralhada tectonicamente. Das escamas tectônicas mais
basais (oeste) para as de topo (leste), foram identificadas cinco associações de litofácies: 1- metarenito micáceo
médio a grosso com estratificação cruzada acanalada de pequeno a médio porte, contendo lentes decimétricas a
métricas de metarenitos seixosos e metaconglomerados maciços; 2- metarenito micáceo com estratos
decimétricos maciços; 3- metarenito puro fino a médio com camadas tabulares decimétricas localmente contendo
estratificação cruzada tabular de médio porte, seguido de estratos centimétricos com marcas de onda, além de
frequentes lâminas de minerais opacos; 4- metarenito micáceo fino a médio com estratificação hummocky
apresentando sigmóides internamente, com cruzadas de pequeno porte tangenciais à base; 5- metarenito micáceo
fino com laminação plano-paralela bem marcada e intercalações de níveis milimétricos a centímetricos de
minerais opacos e sericita filito.
São observadas estruturas tectônicas que sugerem a superposição de pelo menos duas fases deformacionais
compressivas. O primeiro evento deformacional (D1) gerou dobras assimétricas abertas a fechadas com
vergência para oeste, em direção ao CSF, com clivagem plano-axial S1 penetrativa nos metapelitos e espaçada
nos metarenitos. Contemporaneamente a esta fase foram geradas lineações de estiramento (Le1) e de interseção
(Li1). A Le 1 apresenta caimento down-dip (para leste), enquanto que a Li1 apresenta caimento sub-horizontal NS. O segundo evento deformacional (D2) foi responsável pela geração de dobramentos suaves, com plano axial
subvertical e eixos sub-horizontais orientados grosseiramente segundo a direção E-W.
As fraturas observadas apresentam grande dispersão em projeções estereográficas, descrevendo a grosso modo
dois sets subverticais principais: N20E e N70W.
Palavras-chave: Brasiliano, Espinhaço; Thrust-fold belt
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RESUMO
O presente estudo foi realizado na região da Serra do Caparaó, situada na divisa dos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. As associações litológicas presente na área foram correlacionadas ao Complexo Caparaó
e representariam uma parte do embasamento ortoderivado, de idade Riaciana (ca. 2,19 Ga), ocorrendo como
lascas tectônicas nos paragnaisses das margens passivas, na porção oriental do Orógeno Araçuaí. Foram
realizadas análises isotópicas U-Pb (LA-ICP-MS) de sete amostras das diferentes unidades estratigráficas da
Serra do Caparaó e uma das rochas encaixante do mesmo, representativa dos granitoides
neoproterozoico/cambrianos. Para as análises isotópicas de U-Pb utilizou-se a técnica de imageamento dos
zircões a partir da catodoluminescência, onde foi possível a observação da estrutura interna desses grãos.
O imageamento dos zircões possibilitou a identificação dos padrões de zonamento que podem tanto ser
magmáticos como metamórficos, possibilitando a distinção entre idades de cristalização magmática e
metamorfismo. As idades encontradas na maior parte das amostras, evidenciaram a existência de pelo menos
dois eventos termais, o primeiro e mais antigo relacionado a idade do magmatismo paleoproterozoico do evento
Transamazônico e outro ligado a rehomogeneização isotópica dos protólitos magmáticos dessas rochas no
Brasiliano. A idade mais antiga obtida foi de 2.209±22 Ga é encontra-se na unidade migmatítica do complexo. O
segundo grupo de idades correlatas encontradas são de 2.199±20, 2.121±18 e 2.060±39 Ga. Seguidas de uma
idade de 1.775±13 e um evento com idades entre 629 ± 8 e 625 ± 11 Ma relatada tanto nas rochas do complexo
Caparaó e como na encaixante neoproterozoico/cambriana. Por fim, tem-se intervalos de 603±20, 596±16,
592±15, 591±9 e 584± 29 Ma. Deste modo, também as idades obtidas sugerem forte correlação geocronológica
das do Complexo Serra do Caparaó com as unidades localizadas ao sul e mapeadas como Complexo Juiz de
Fora.
Palavras-chave: Complexo Caparaó, LA-ICP-MS, Orógeno Araçuaí

INTRODUÇÃO
O presente estudo foi realizado na região da Serra do Caparaó, situada geograficamente na divisa dos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no Parque Nacional do Caparaó, uma unidade de conservação que
abriga o terceiro ponto mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira, com aproximadamente 2.892 metros de altitude.
Geologicamente, a área em questão está inserida na região meridional do Orógeno Araçuaí, constituindo o setor
norte da Província Mantiqueira (Pedrosa-Soares et al. 2001).
As associações litológicas alvo deste estudo são cartografadas como pertencentes ao Complexo Caparaó
(Novo et al, 2011). O mesmo é correlacionadao na literatura ao Complexo Juíz de Fora e representariam uma
parte do embasamento ortoderivado, de idade Riaciana (ca. 2,19 Ga). Em contexto semelhante, exposições
desses ortognaisses paleoproterozoicos ocorrem na margem sul do Cráton São Francisco, conhecido como
Cinturão Mineiro que envolve a acresção de pelo menos três arcos magmáticos distintos, designados de Serrinha,
Ritápolis e Juiz de Fora (Ávila et al., 2010).
Logo o estudo sistemático das idades isotópicas U-Pb (LA-ICP-MS) em zircões visam fomentar
implicações tectônicas quanto a natureza das rochas granulíticas do Complexo Caparaó, e caracterizar a
evolução neoproterozoica da Faixa Araçuai. Foram realizadas análises isotópicas U-Pb de sete amostras das
diferentes unidades estratigráficas na região da Serra do Caparaó e uma da rocha encaixante representada pelos
granitóides Neoproterozóico-cambrianos.
Feições de Campo e Petrografia
O litotipo predominante do Complexo do Caparaó corresponde a um gnaisse ortoderivado, de
composição diorítica a granítica e grau metamórfico na fácies granulito. Os Ortognaisses granuliticos
predominante na área de trabalho, ocorrem nas bordas do Complexo Caparaó (Figura 1). Essa rocha apresenta
coloração esverdeada a acinzentada e possui bandamento composicional de grande continuidade lateral em
escala de afloramento e ocorre por vezes dobrado. Esse bandamento composicional possui espessura milimétrica
a centimétrica, marcado pela segregação mineral em bandas félsicas, com quartzo, plagioclásio e algumas vezes
feldspato potássico; e em bandas máficas, com anfibólio, piroxênio e subordinadamente biotita como minerais
acessórios é comum à presença de granada. Texturalmente os desenvolvem arranjos nematograblásticos (Figura
2).

Figura 1. Detalhes do ortognaisse granulítico. A) Foliação observada caracterizada por bandamento tênue com
níveis leucocráticos e mesocráticos. B) Porfiroblastos de granada dispersos na matriz.

Figura 2. Textura nematogranoblástica do ortognaisse granulitico. A) fotomicrografia com luz polarizada com os
nicóis descruzados B) Fotomicrografia com luz polarizada e nicóis cruzados
Na parte central da Serra do Caparaó ocorrem migmatitos provavelmente associados a fusão do gnaisse
ortoderivado. Nos migmatitos ocorrem enclaves bandados do ortognaisse granulítico bandado envoltos pelo
neossoma. Além disso, também ocorrem enclaves máficos, com formas irregulares estão distribuídos (Figura 3).

Figura 3. Enclaves observados nos migmatitos do Complexo Caparaó. A) Enclaves do gnaisse granulítico
bandado. B) enclaves máficos irregulares.
As rochas geradas pela anatexia, apresentam leucossoma composto essencialmente por quartzo e
plagioclásio de granulação grossa, com cristais de anfibólio e piroxênio de até 3 centímetros de comprimento
(Figura 4). O feldspato potássico ocorre como cristais de até 7 centímetros na maior dimensão. É comum a
presença de porfiroblastos de granada, de até 4 centímetro de diâmetro (Figura 5). O melanossoma é de
granulação fina a média (menor que 1 cm) e, composto basicamente por anfibólio, piroxênio e plagioclásio, com
quartzo, feldspato potássico e biotita em menor quantidade. Os minerais ocorrem orientados na direção da
foliação.

Figura 4. A e B Leucossona de granulação grossa em contato com o gnaisse granulítico.

Figura 5. Porfiroblasto de granada observado no leucossoma.
Geocronologia
Para as análises isotópicas de U-Pb utilizou-se a técnica de imageamento dos zircões a partir da
catodoluminescência, onde foi possível a observação da estrutura interna desses grãos com zonamentos,
possibilitando a distinção entre idades de cristalização magmática e metamorfismo. As idades encontradas na
maior parte das amostras evidenciaram a existência de eventos termais, o primeiro e mais antigo relacionado a
idade do magmatismo paleoproterozoico e outro ligado a rehomogeneização isotópica dos protólitos magmáticos
dessas rochas no Brasiliano.
A idade mais antiga obtida foi de 2.209±22 Ga e encontra-se na unidade protoliticas do complexo. Esta
idade pode estar relacionada ao Arco Serrinha no Cinturão Mineiro formada no intervalo de cerca de 2.23–2.08
Ga e representa um dos primeiros arcos magmáticos originado a partir da subducção de litosfera oceânica
paleoproterozoica. O segundo grupo de idades encontradas são de 2.199±20, 2.121±18 e 2.060±39 Ga que
presentam o mesmo intervalo de idade das rochas do Arco Juíz de Fora gerado na evolução do cinturão Mineiro,
com cerca de 2.195-2.084 Ga, que se desenvolve após a consolidação do Arco Serrinha e é aproximadamente
contemporâneo ao Arco Ritápolis (2.192-2.121 Ga).
A idade obtida para uma das amostras de 1.775±13 pode estar correlacionada a Suíte granítica
Borrachudos (1.7 Ga) e está relacionada a abertura do rift Espinhaço. Essas rochas ocorrem na forma de vários
corpos na porção central do estado de Minas Gerais e distribuídas em ampla faixa na borda sudeste do Cráton do
São Francisco.
Um evento com idades entre 629 ± 8 e 625 ± 11 Ma encontrada tanto nas rochas do complexo Caparaó
como na encaixante neoproterozoico/cambriana, remete ao intervalo de tempo que se desenvolve o Arco Rio
Negro no Orógeno Ribeira, com idades de cerca de 790-620 Ma. Tal segmento teria se desenvolvido por um
período prolongado de subducção entre os blocos do Gondwana ocidental. Por fim, têm-se as idades
relacionadas ao metamorfismo regional que variaram no intervalo de 603±20, 596±16, 592±15, 591±9 e 584± 29
Ma e estão relacionadas ao pico metamórfico da Orogenia Brasiliana. A figura 6 apresenta os diagramas das
idades U-Pb adquiridas no trabalho.

Figura 3. Gráficos com as idades U-Pb obtidas. As amostras CPR 03, 04, 05 representam a unidade gnaisse
granulítico; as amostras CPR 18, 20 15 do migmatito e a amostra CPR 02 dos granitoides
neoproterozoico/cambrianos.
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No noroeste do estado de Minas Gerais, no entorno à cidade de Vazante foi mapeada uma área de 400
km onde ocorrem rochas metassedimentares pertencentes aos grupos Canastra e Vazante. Na área, também se
encontra a maior mina de zinco silicatado (willemita) do Brasil, a Mina de Vazante, cuja mineralização está
relacionada a brechas hidrotermais em estrutura normal N45E no Grupo Vazante.
Esses grupos constituem duas escamas de cavalgamentos separadas por superfícies de empurrão de 1ª
ordem da Faixa Brasília Meridional. A escama inferior compreende rochas do Grupo Vazante, que é formado, da
base para o topo, pelas formações Serra do Garrote (metassiltitos e filitos carbonosos intercalados), Serra do
Poço Verde (metadolomitos estromatolíticos bege a rosados com intercalações de ardósias e metamargas
esverdeadas), Morro do Calcário (metadolomitos estromatolíticos cinza com intercalações de ardósias cinza) e
Serra da Lapa (metarritimitos carbonosos com lentes de dolarenitos). Este pacote é cavalgado pelas rochas do
Grupo Canastra, que compreende sericita filitos laminados e filitos carbonosos com intercalações de quartzitos
da Formação Paracatu.
As unidades litológicas citadas foram afetadas por condições de metamorfismo que atingiram a fácies
xisto verde inferior (pré-zona da biotita), com a formação de ardósias e filitos e, recristalização parcial ou total
dos quartzos nos meta-arenitos.
A deformação brasiliana que afetou a Faixa Brasília e, assim, as rochas metassedimentares acima
citadas, resultou em pelo menos quatro fases de deformação compressivas superpostas. As duas primeiras (D1,
D2) são regionais e de caráter dúctil, relacionadas a uma tectônica de cavalgamentos, enquanto que as terceira e
quarta fases (D3 e D4) foram mais restritas e de caráter rúptil-dúctil. A fase D1 foi responsável por uma
clivagem ardosiana S1 subparalela ao acamamento sedimentar (So), com mergulhos baixos a altos para NW e
subordinadamente para SE. A segunda fase de deformação (D2) corresponde a uma clivagem de crenulação
plano axial de dobras apertadas a isoclinais, que pode ou não estar paralela ao acamamento sedimentar
(S2//S1//So ou S2 oblíquo a S1//So), com mergulhos moderados a altos predominantemente para NW. As
terceira e quarta fases D3 e D4 estão relacionadas a crenulações espaçadas e dobras abertas com “Kinks”
associadas. S3 apresenta eixo para NW com caimento moderados a altos, enquanto que S4 apresenta eixos para
NE e SW com caimento moderados a altos. Estruturas rúpteis, como falhas normais e inversas e fraturas,
preenchidas ou não por quartzo, geralmente ocorrem associadas as segunda e terceira fases de deformação (D2 e
D3).
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Durante o segundo semestre de 2013, atendendo ao projeto “Estudo da transição da crosta continentalcrosta oceânica na região Sudeste do Brasil: experimentos de refração sísmica profunda e magnetotelúrico e
estudos geológicos na Faixa Ribeira e Bacia do Paraná (PETROBRAS/UnB-2012/05132)”, foram instaladas
37 estações triaxiais de período curto ao longo da transecta PABBRISE (Paraná Basin Brasília and Ribeira
belts seismic experiment) e outras quatro estações na Ilha de São Sebastião (município de Ilhabela-SP) com
intuito de obter a primeira aproximação da profundidade da Descontinuidade de Moho sob a transecta
utilizando os tempos das fases Ps e suas múltiplas, obtidos por função do receptor. A transecta possui direção
NW-SE e atravessa o estado de São Paulo desde as margens do Rio Paraná, próximo à Santa Clara D’Oeste,
até o litoral norte, em Caraguatatuba, contabilizando aproximadamente 700 km de extensão.
Função do Receptor é uma técnica que permite a determinação da espessura e da razão de Poisson
(Vp/Vs) da crosta sob cada estação a partir do tempo de chegada da fase S direta (Ps) e múltiplas (PpPms,
PpSms+PsPms) geradas a partir da energia P incidente na base da crosta. O cálculo da razão de Poisson
utiliza o tempo das múltiplas, que são fases mais discretas no registro, necessitando de banco de dados
representativo do ponto de vista estatístico. As fases Ps, no entanto, foram bem determinadas. Os resultados
de função do receptor por estação foram combinados produzindo um único traço. Por meio de valores Vp
médios da crosta obtidos pelo modelo de refração sísmica profunda PABBRISE, os tempos de chegada das
fases Ps foram convertidos em profundidade para cada estação. Para as estações da ilha de São Sebastião não
há dados de refração sísmica, mas foi assumido valor de Vp média para a crosta de 6,5 km/s, valor
consistente com regiões de intrusões ultrabásicas.
Os resultados preliminares mostram variação significativa de espessura crustal ao longo do perfil
sísmico. A crosta apresenta espessura de 44 km no limite oeste, passando para 40 km na parte central do
perfil e para 36 a 32 km sob as faixas Brasília e Ribeira. A Vp/Vs média da crosta ao longo da transecta
permanece relativamente constante em torno de 1,73. Os dados da ilha de São Sebastião mostram espessura
crustal por volta de 34 km, localmente maior do que no litoral norte onshore, e com Vp/Vs em torno de 1,80,
o que pode indicar a modificação pervasiva da crosta sob a ilha por intrusões alcalinas.
Embora a função do receptor seja um subproduto do levantamento sísmico, seus resultados são um
vínculo importante para o cálculo da profundidade da Moho. Nas extremidades do perfil sísmico, onde não
existe cobertura de raios refratados, o resultado de função do receptor torna-se ainda mais importante.
Estações de período curto estão sendo cada vez mais utilizadas pelo baixo custo, fácil mobilidade, e rapidez
na obtenção dos dados.
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Bloco Paranapanema é a denominação que vem sendo utilizada nos últimos anos para
identificar uma unidade antiga, núcleo arqueano, que estaria subjacente à Bacia do Paraná, de
grande importância para a formação de diversas unidades geotectônicas da região sudeste, tendo
em vista possível colisão com a Placa São Franciscana.
Em recentes pesquisas que estão sendo desenvolvidas na região que se estende entre Ouro
Fino, Socorro, a nordeste e, Jundiaí e Cabreúva, a sudoeste, ao sul da Zona de Cisalhamento
Jacutinga, visando melhor conhecer a evolução das Unidades Amparo, Itapira e Piracaia temos
levantado dados importantes que permitem contribuir para o entendimento da evolução dessas
unidades, bem como do assim chamado Bloco Paranapanema.
Na porção nordeste da área acima mencionada estão presentes as unidades do Domínio da
Faixa Alto Rio Grande (Faixa Brasília) que são os Complexos Amparo e Itapira além de
unidades pertencentes ao Grupo Andrelândia. Já para sul-sudoeste, limitado a sul pela Zona de
Cisalhamento Jundiuvira, as unidades estão incluídas no Domínio Socorro, parte do Arco
Magmático alojado na margem ativa do Bloco Paranapenama, sendo as rochas que nela ocorrem
incluídas no chamado Complexo Piracaia.
Na visão atual o Complexo Amparo está sendo considerado uma unidade gnáissicomigmatítica de idade arquena (2,9 a 3,4 Ga), com importante evento de retrabalhamento no
Paleoproterozóico. Nele são descritos biotita-hornblenda gnaisses, de caráter trondhjemítico,
com intercalações de anfibolitos e rochas ultramáficas, comumente com estrutura bandada,
localmente portadoras de granada. Dentro da associação de ortognaisses e migmatitos observase a ocorrência de um evento orogênico no Paleoproterozóico, em função de idades Rb/Sr e
U/Pb com valores de 1,9 a 2,2 Ga. Nesse sentido o Complexo Amparo pode representar parte de
um núcleo Arqueano dentro do Bloco Paranapanema.
Já o Complexo Itapira foi definido inicialmente como unidade predominantemente
metassedimentar constituída por gnaisses quartzo feldspáticos, muscovita-quartzitos, rochas
cálcio-silicáticas, gonditos e mármores associados a biotita-hornblenda gnaisses e anfibolitos
ortoderivados, estes últimos tendo idade mínima determinada em 1,4 Ga e mais recentemente
2,15 Ga.
Além disso, pesquisas ora realizadas, com numerosas determinações de idade, colocam o
Grupo São Roque no Paleoproterozóico (2,0 - 2,1 Ga), vindo a representar importante unidade
constituinte do Bloco Paranapanema, e reforçar a existência de um período profícuo de
formação de tipos litológicas tanto orto como para derivadas de idade Paleoproterozóica.
A contribuição da presente pesquisa, ainda em andamento, vem no sentido de melhor
caracterizar a distribuição das unidades arqueanas e principalmente paleoproterozóicas ao sul da
Zona de Cisalhamento Jacutinga e ao norte da Zona de Cisalhamento Jundiuvira. Estas últimas
se justapõem aos quartzitos da Serra do Japi, (região de Jundiaí) e constituem uma extensa e
estreita faixa de gnaisses e migmatitos de composição granítica a tonalítica que se estende no
sentido NE-E, em direção a Campinas e em seguida a Santo Antônio de Posse, Itapira, Monte
Sião, Ouro Fino e por fim Pouso Alegre, alcançando possivelmente a região de Silvianópolis.

GEOLOGIA DO GRUPO MACAÚBAS NA FAIXA TERRA BRANCA-PLANALTO DE MINAS,
MINAS GERAIS: IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO POLICÍCLICA DA BACIA MACAÚBAS
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Maria Eugênia Silva de Souza1a, Maximiliano de Souza Martins1b, Gláucia Nascimento Queiroga1c, Mariana de
Resende Madeira1d
1b

1a DEGEO/EM/UFOP, messouza.op@gmail.com.
DEGEO/EM/UFOP, maximilianomartins@yahoo.com.br.
1c DEGEO/EM/UFOP, glauciaqueiroga@yahoo.com.br.
1d DEGEO/EM/UFOP, marirmadeira@gmail.com.

RESUMO
O mapeamento geológico das regiões de Planalto de Minas e Terra Branca, no centro-norte de Minas
Gerais, traz à luz novos dados acerca das relações estratigráficas e estruturais entre as unidades de origem
sedimentar que marcam os estágios de rifteamento continental em sequência pré-glacial (Formação Matão) e de
margem passiva (Formação Chapada Acauã, sin a pós glacial). Além disto, tais sequências registram dois períodos
de magmatismo máfico distintos a eles relacionados, no início do Neoproterozóico – na forma de diques e soleiras
de metagabros da Suíte Metaígnea Pedro Lessa (que atinge apenas as sequências pré-glaciais), e no decorrer do
Neoproterozóico – corpos de xistos verdes concordantes às rochas metassedimentares da Formação Chapada
Acauã, marcando uma evolução policíclica da bacia Macaúbas durante essa Era. Embora o período sob influência
glacial ainda seja incerto especulativo, as formações pré-glaciais e as glaciogênicas do Grupo Macaúbas, em Minas
Gerais, registram um hiato temporal de pelo menos 150 Ma entre si, que é corroborado pela compartimentação
tectônica observada na região de Terra Branca, que esta relacionada a distribuição das formações pré- e sin-glaciais
e das unidades metamáficas que atingem de forma distinta os compartimentos. Os dados isotópicos do método
Sm-Nd para os metagabros e xistos verdes se mostram muito semelhantes, com TDM média de 1,70 Ga para os
primeiros, e de 1,52 Ga para os segundos, enquanto os parâmetros ƐNd(0) são negativos, sugerindo que o magma
básico original atravessou uma crosta continental relativamente espessa. Feições primárias do tipo pillow lava,
autobrechas, bolsões e amígdalas preservadas nos xistos verdes sugerem que o magmatismo a eles relacionado
ocorreu em ambiente subaquoso. A Formação São João da Chapada (Grupo Diamantina - Supergrupo Espinhaço)
ocorre tectonicamente intercalada à Formação Chapada Acauã na região de Planalto de Minas, sendo o registro
mais setentrional do rifteamento estateriano que atingiu o paleocontinente São Francisco-Congo.
Palavras-chave: Grupo Macaúbas, Evolução Policíclica, Magmatismos Máficos, Supergrupo Espinhaço.

INTRODUÇÃO
No domínio externo do orógeno Araçuaí em Minas Gerais, as principais unidades litoestratigráficas précambrianas são representadas pelo embasamento, de idade arqueana/paleoproterozóica, pelas rochas
metassedimentares paleo/mesoproterozóicas do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas, Neoproterozóico.
O Grupo Macaúbas representa a principal unidade sedimentar da bacia homônima, precursora do orógeno Araçuaí,
(Pedrosa-Soares et al. 2007, Babinski et al. 2012) e registra um evento tafrogênico regional no Neoproterozóico
(Uhlein et al. 1995, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2007), acompanhado de pelos menos um período glacial. Os
estágios rifte (formações Matão e Duas Barras) e de margem passiva (formações Serra do Catuni e Chapada Acauã)
da bacia Macaúbas são bem documentados particularmente na região de Diamantina e a norte deste município,
onde se encontram os distritos de Terra Branca e Planalto de Minas, no centro norte do estado. Nesta região afloram
depósitos pré-glaciais, glaciais e transicionais associados a um extenso magmatismo básico de idade entre 1,0Ga
e 900Ma (Suíte Metaígnea Pedro Lessa e Membro Rio Preto), distribuído em uma faixa relativamente contínua ao
longo do meridiano 43º30’W. Com base nos recentes mapeamentos geológicos sistemáticos realizados nas regiões
de Terra Branca e Planalto de Minas (escala 1:25.000), este trabalho traz à luz novos dados acerca das relações
estratigráficas e estruturais entre as unidades de origem sedimentar que marcam os estágios rifte (pré-glacial) e de
margem passiva (sin a pós glacial), assim como de dois períodos magmáticos distintos a eles relacionados,
marcando uma evolução policíclica da bacia Macaúbas durante o Neoproterozóico.

CONTEXTO GEOLÓGICO LOCAL
Geologia da região de Terra Branca
A estratigrafia da região de Terra Branca (Ferri 2014) é composta, da base para o topo, pelo embasamento
cristalino associado ao Complexo Córrego do Cedro, pela Formação Resplandecente (Supergrupo Espinhaço),
pelas formações Matão e Chapada Acauã e pela Suíte Metaígnea Pedro Lessa, todas pertencentes ao Grupo
Macaúbas.
O Supergrupo Espinhaço é representado pela Formação Resplandecente, assentando-se diretamente sobre o
Complexo Córrego do Cedro, sendo caracterizada por quartzitos puros, com estratos cruzados tabulares e planoparalelos, de dimensões decimétricas a métricas. A Formação Matão, unidade basal do Grupo Macaúbas, recobre
a Formação Resplandecente através de uma expressiva superfície de contato discordante, interpretada como sendo
de caráter erosiva, separando no tempo e no espaço os ciclos bacinais Espinhaço e Macaúbas. Apresenta-se como
um pacote heterogêneo de sedimentos silicilásticos, genericamente composta por metaconglomerado monomítico
matriz suportado, quartzito sericítico rico em óxido de ferro, pontualmente contendo granada detrítica.
Um dos aspectos mais notáveis da geologia de Terra Branca baseia-se na observação de que os corpos de
metagabros, atribuídos à Suíte Metaígnea Pedro Lessa, ocorrem de duas formas: i) como diques, cortando o
Complexo Córrego do Cedro e o Supergrupo Espinhaço (Formação Resplandecente), ii) na forma de soleiras,
alojando-se concordantemente ao contato entre as formações Resplandecente e Matão (Grupo Macaúbas).
Petrograficamente os metagabros afloram com cores cinza-esverdeadas, e são constituídos por actinolita,
plagioclásio, calcita, epidoto, titanita, clorita, quartzo e opacos. A textura é porfiroblástica, com matriz não foliada,
de granulação fina a média. Nos porfiroblastos de actinolita são encontrados pseudomorfoses compostas por
clinozoisita e epidoto strictu sensu, que provavelmente eram cristais de plagioclásio antes do metamorfismo. Além
disto, em alguns casos o próprio plagioclásio está preservado. Isto implica que a microestrutura do protólito desta
rocha era do tipo ofítica, comum em magmatitos máficos.
A Formação Chapada Acauã compõe o restante do Grupo Macaúbas em tal região, e foi subdividida
informalmente em três níveis. O nível A corresponde a um pacote de quartzito sericítico fino, com estratificações
plano-paralelas, pontualmente ocorrendo clastos isolados de mesma natureza da matriz. O nível B é composto por
um metadiamictito fino, matriz suportado, cujos clastos possuem tamanho, geometria e natureza variados, com
matriz argilosa a quartzosa. O nível C, muito expressivo em área, trata-se de quartzito sericítico rico em magnetita
que encerram corpos concordantes de xistos verdes.
A região de Terra Branca é tectonicamente estruturada por um homoclinal de direção norte-sul e leve
caimento do eixo para sul, posicionado na charneira da anticlinal de Itacambira, estando preservadas as relações
estratigráficas entre todas as unidades envolvidas. Contudo, diferenças de estilo e de distribuição dos elementos
tectônicos permite dividir esta região em dois compartimentos estruturais distintos, diretamente relacionados à
distribuição das unidades metassedimentares e metaígneas. O primeiro abarca o embasamento cristalino
(Complexo Córrego do Cedro), as formações Resplandecente e Matão e a Suíte Metaígnea Pedro Lessa.
Corresponde às maiores cotas da área, marcadas por dobramentos suaves de direção norte-sul e leve vergência
para oeste. Falhamentos normais de direção meridiana afetam as rochas do Complexo Córrego do Cedro e da
Formação Resplandecente, sendo parcialmente preenchidos pelos metagabros da Suíte Metaígnea Pedro Lessa.
O segundo compartimento compreende exclusivamente as sequências da Formação Chapada Acauã, e é
dominado por um padrão de dobras suaves de direção norte-sul com vergência para oeste, sucedido por outro
menos expressivo, de direção leste-oeste, com vergência para sul. O contato deste compartimento com o primeiro
é marcado por uma falha transcorrente de movimento sinistral, que, em seu extremo nordeste, causa o
imbricamento das feições morfológicas para nordeste através de falhas de empurrão, perturbando localmente o
trend estrutural de direção norte-sul.
Geologia da região de Planalto de Minas

Na região de Planalto de Minas afloram, da base para o topo, as formações São João da Chapada
(Supergrupo Espinhaço) e Chapada Acauã (Grupo Macaúbas). O mapeamento geológico foi auxiliado pelos dados
geofísicos de radiometria e de magnetometria (Madeira 2014), em função, sobretudo, do intenso hidrotermalismo
a que parte destas rochas foram submetidas durante o evento de deformação principal, à relativa escassez de
afloramentos nas unidades pelíticas, ao grau de intemperismo associado a estas rochas, e a complexa estruturação
tectônica entre as unidades estratigráficas aflorantes.
A Formação São João da Chapada é a unidade mais antiga da região de Planalto de Minas, e é caracterizada
por quartzitos puros, mal selecionados, grossos, e com estratificações cruzadas acanaladas e plano-paralelas.
Intercalados de maneira abrupta a estes quartzitos, ocorrem filitos hematíticos pontualmente preservados da
alteração hidrotermal.
A exemplo da região de Terra Branca, a Formação Chapada Acauã também foi subdividida em dois níveis
informais. O nível A é formado por um pacote de metadiamictito matriz-suportado, com matriz fina, argiloquartzosa, com clastos constituídos essencialmente de granitoides e raramente de quartzitos, com geometria e
tamanhos variados. O nível B corresponde à quartzitos sericíticos e magnetíticos, com intercalações de filitos
heterogêneos e contém corpos concordantes de xistos verdes, amplamente desenvolvidos. A coloração desta rocha
máfica varia desde acizentada, quando muito fino (filito), a esverdeada, mais comumente observada. Estas rochas
podem apresentar feições primárias preservadas, tais como pillow lava, amígdalas, autobrechas vulcânicas e
bolsões. No entanto, é mais comum ocorrerem destituídas destas feições e com nítido bandamento composicional
metamórfico. Tratam-se de xistos verdes strictu sensu, ou seja, compostos essencialmente por actinolita,
plagioclásio, epidoto, clorita, quartzo e titanita. Texturalmete são nematoblásticos, uma vez que o achatamento e
orientação do clinoanfibólio define a foliação, e a granulação varia de muito fina a fina. O bandamento
composicional é definido macroscopicamente por alternâncias entre cores verdes escuras com verdes claras.
Microscopicamente é possível observar que toda a assembleia mineralógica ocorre em ambas bandas, porém nas
verdes escuras ocorre preferencialmente actinolita, epidoto e clorita. Já nas bandas verdes claras predominam o
plagioclásio e o quartzo.
O arcabouço estrutural principal da região de Planalto de Minas é marcado pela ocorrência de três falhas de
empurrão paralelas, de direção meridiana e vergência para oeste, as quais se associam uma foliação milonítica
penetrativa de mesma direção, com mergulhos variados para leste. Entre estas falhas se observam anticlinais e
sinclinais fechados a invertidos, com flancos rompidos próximos às regiões de ocorrência das falhas. Análises
geofísicas mostram claramente a existência de um alto estrutural relacionado ao embasamento cristalino (Madeira
2014), não aflorante, e que possui influência direta sobre a propagação dos falhamentos nesta região, controlados
pelo contraste reológico entre as rochas cristalinas do embasamento e as sequências supracrustais do Supergrupo
Espinhaço e do Grupo Macaúbas. As estruturas de segunda geração são relacionadas a lineamentos e falhamentos
normais, aproximadamente ortogonais à direção meridiana, cuja expressão geofísica permite interpretá-los como
falhas transformantes que condicionaram a migração dos depocentros para leste no tempo da sedimentação da
Formação Chapada Acauã, acompanhada de magmatismo máfico subaquoso.
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS E AS IMPLICAÇÕES PARA UMA EVOLUÇÃO POLICÍCLICA
DA BACIA MACAÚBAS NO NEOPROTEROZÓICO
Os novos dados das regiões de Terra Branca e Planalto de Minas, permite afirmar que o Grupo Macaúbas,
objeto deste trabalho, desenvolveu-se em mais de um ciclo bacinal, acompanhados de distintos períodos
magmáticos, ambos de natureza básica, e sobre diferentes substratos.
A instalação da protobacia Macaúbas em Minas Gerais foi condicionada por falhamentos normais que
atingiram as unidades pré-existentes, no caso da região entre Terra Branca e Itacambira, o Complexo Córrego do
Cedro e o Supergrupo Espinhaço. Sobre este último, desenvolveu-se extensa sedimentação siliciclástica livre de
influência glaciogênica, representada pelos depósitos aluviais da Formação Matão, com claro controle tectônico
(Martins et al. 2008), e aqueles de derivação faciológica lateral, constituídos pelos sedimentos fluviais da

Formação Duas Barras. Em sua porção mais oriental, na região de Capelinha, a formação homônima foi
caracterizada por Castro (2014) como uma unidade estratigráfica da base do Grupo Macaúbas, equivalente das
sequências pré-glaciais observadas no domínio da Serra do Espinhaço e regiões adjacentes. A Formação Capelinha
assenta-se diretamente sobre o bloco Guanhães, individualizado como um horst local no início da formação do
Grupo Macaúbas. Para todas as regiões anteriormente citadas, a Suíte Metaígnea Pedro Lessa é um importante
marcador da atividade ígnea que acompanhou a abertura do Grupo Macaúbas no início do Neoproterozóico. Datada
no intervalo que vai de 1,0Ga e 900Ma, esta suíte se apresenta na forma de diques, cortando as unidades préexistentes, ou como soleiras, aproveitando, sobretudo, zonas de fraqueza estrutural previamente individualizadas,
ao exemplo da discordância erosiva que separa os ciclos Espinhaço e Macaúbas na região de Itacambira-Terra
Branca.
As formações Serra do Catuni e Chapada Acauã representam a influência de pelos menos um evento glacial
no Grupo Macaúbas (Babinski et al. 2012). Nas regiões estudadas neste trabalho, a Formação Chapada Acauã é
composta por um pacote relativamente espesso de sedimentos siliciclásticos finos, impuros, depositados em
ambiente marinho raso, encerrando corpos concordantes de xistos verdes, representando um período de
magmatismo máfico em ambiente subaquoso.
O período glacial registrado no Grupo Macaúbas ainda é incerto e especulativo, devido principalmente a
ausência de datações em rochas ígneas que se intercalam às sequências glaciais. No atual estado da arte, o
posicionamento temporal da glaciação que influenciou parte da sedimentação do Grupo Macaúbas é relacionado
a dois possíveis intervalos no Neoproterozóico: i) no sturtiano, em torno de 750 a 720Ma (Babinski et al. 2012),
ii) no marinoano, por volta de 650 a 635Ma (Caxito et al. 2012).
Uma vez que até o momento não foram determinadas as idades absolutas nos xistos verdes da Formação
Chapada Acauã, apresenta-se na Tabela 1, para efeito de comparação, os dados isotópicos Sm-Nd em amostras de
xistos verdes (*) e de metagabros (**) presentes na Formação Chapada Acauã e na Suíte Metaígnea Pedro Lessa,
respectivamente. Todas as amostras foram analisadas em rocha total, pelos métodos convencionais em ICP-MS.
Os parâmetros foram obtidos conforme os modelos de Hamilton et al. (1983) e DePaolo (1988).
Tabela 1. Dados isotópicos Sm/Nd comparativo entre as amostras do presente trabalho e demais referências. As
amostras BOQ-30 e MG05-23 foram recalculadas no presente trabalho, e retomaram respectivamente aos valores de T DM =
1,54 Ga e 2,01 Ga. E ƐNd(0) = -6,55 e -6,03 nesta ordem.
Referência
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho
Castro (2014)
Castro (2014)
Castro (2014)
Castro (2014)
Martins (2006)
Babinski et al. (2005)
Babinski et al. (2012)

Amostra
Sm (ppm) Nd (ppm)
MS01*
4,235
18,949
MS08*
40,703
181,315
MS09*
4,108
17,606
CM96B**
6,932
34,641
CP01B**
7,239
34,896
CP03B**
5,960
24,457
GQ06**
10,660
54,551
BOQ30**
3,411
13,906
AM14*
1,119
4,751
MG0523**
4,778
19,413

147Sm/144Nd

0,13516
0,13575
0,14111
0,12101
0,12540
0,14740
0,11810
0,14830
0,14240
0,14880

143Nd/144Nd

0,51232
0,51232
0,51233
0,51217
0,51219
0,51230
0,51196
0,51230
0,51230
0,51233

TDM (Ga)
ƐNd (0)
1,40
-6,22
1,40
-6,14
1,50
-6,07
1,43
-9,05
1,50
-8,75
1,70
-6,67
1,71 -13,24
1,70
-6,60
1,52
-6,00
1,70
-6,00

Os resultados obtidos, tanto nos xistos verdes da Formação Chapada Acauã, quanto nos metagabros da Suíte
Metaígnea Pedro Lessa, se mostraram muito semelhantes. Os valores de TDM obtidos sugerem a idade máxima de
cristalização dos protólitos magmáticos, variando de 1,52 a 1,40 Ga para os xistos verdes da Formação Chapada
Acauã, e praticamente constantes para os metagabros da Suíte Metaígnea Pedro Lessa (1,70 Ga). Os parâmetros
ƐNd(0), muito negativos, sugerem que o magma basáltico que gerou estas rochas atravessou uma crosta continental
relativamente espessa.
Seja no período sturtiano, seja no período marinoano, as formações glaciogências do Grupo Macaúbas em
Minas Gerais registrariam um hiato temporal de no mínimo 150Ma entre a deposição das sequências pré-glaciais

e glaciais, mostrando a evolução policíclica e descontínua desta bacia no tempo e no espaço. Este fato é
corroborado pela compartimentação tectônica observada na região de Terra Branca, diretamente relacionada à
distribuição das unidades metassedimentares e metaígneas que compõem os dois compartimentos observados,
individualizados como blocos tectônicos distintos durante as tafrogêneses que marcaram a deposição do Grupo
Macaúbas no início e no decorrer do Neoproterozóico.
Na região de Planalto de Minas, a Formação São João da Chapada (Grupo Diamantina, Supergrupo
Espinhaço) constitui o substrato em que a Formação Chapada Acauã se desenvolveu, representando a expressão
mais setentrional, em Minas Gerais, do rifteamento estateriano que atingiu o paleocontinente São FranciscoCongo.
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RESUMO
A utilização de dados geofísicos e geológicos integrados tem se mostrado uma importante ferramenta para
auxiliar na interpretação de estruturas, identificação de contatos e identificação de elementos geológicos
profundos que muitas vezes não afloram em superfície. Portanto essa metodologia torna-se muitas vezes
fundamental para auxiliar um mapeamento geológico, bem como complementar trabalhos de geologia regional e
evolução tectônica de uma área. O presente trabalho utilizou de uma detalhada análise geofísica, pelo método
magnetométrico, associado à cartografia geológica de detalhe em escala 1:25.000 da área alvo. A região está
geograficamente localizada na região do distrito de Planalto de Minas, pertencente ao município de Diamantina
no estado de Minas Gerais. Geologicamente, esta região se insere no contexto regional da Serra do Espinhaço
Meridional, compreendendo um seguimento da Faixa Araçuaí. Destacam-se nesta região os litotipos da
Formação São João da Chapada do Supergrupo Espinhaço e rochas pertencentes a Formação Chapada Acauã do
Grupo Macaúbas. As estruturas presentes são falhas de empurrão, transcorrentes e dobramentos. Este conjunto é
responsável pela notável repetição das camadas e complexidade da área. A análise geofísica foi feita utilizando
mapas temáticos magnetométricos de aerolevantamento, principalmente o mapa de amplitude do sinal analítico
(ASA). Além dos mapas temáticos foi elaborado também um perfil de estimativa de profundidade das anomalias
através deconvolução de Euler. Este conjunto de dados mostrou-se eficaz na interpretação das zonas de falhas
bem como a natureza e ordem cronológica destas. Com estes dados foi possível confirmar e auxiliar o
mapeamento geológico de detalhe da área além estimar as profundidades de altos estruturais como o
embasamento, podendo assim inferir o arcabouço estrutural da região. Foi notado que rochas do Supergrupo
Espinhaço aflorantes na área em meio a rochas mais recentes (Grupo Macaúbas – Formação Chapada Acauã)
ocorrem devido a um alto estrutural provocado provavelmente por falhas reversas geradas pela de reativação de
falhas normais associadas aos antigos sistemas riftes.
Palavras-chave: Formação São João da Chapada, Formação Chapada Acauã; Magnetometria.

INTRODUÇÃO
A integração de dados geofísicos e geológicos tem sido uma importante ferramenta para auxiliar a
interpretação de estruturas, identificação de contatos litológicos, e consequentemente no estudo da evolução
geotectônica de uma região. Neste contexto, o presente trabalho utilizou de uma detalhada análise geofísica, pelo
método magnetométrico, associado à cartografia geológica de detalhe em escala 1:25.000 da área alvo (Madeira
2014; Souza 2015), localizada na região do distrito de Planalto de Minas, pertencente ao município de
Diamantina, 388km de Belo Horizonte, no Nordeste do estado de Minas Gerais.
Para o método geofísico foram utilizados os dados do programa 2008/2009 de levantamento
aerogeofísico do estado de Minas Gerais executado pela CODEMIG em parceria com a CPRM. Os dados foram
tratados no software Oásis Montaj 7.01, gerando os mapas de anomalias geofísicas pelo método de mínima
curvatura, com tamanhos de células pré-definidas. Para uma análise quantitativa foram gerados perfis
magnetométricos no software Euler.
A área alvo se insere no contexto geológico regional da Serra do Espinhaço Meridional, compreendendo
um seguimento da Faixa Araçuaí (Almeida-Abreu 1995), cinturão de dobras e falhas brasiliano, que margeia a
sudeste o Cráton São Francisco. As principais unidades litoestratigráficas pré-cambrianas desta região podem ser
resumidamente representadas pelo embasamento arqueano e paleoproterozóico, seguido pelas supracrustais
metassedimentares do Supergrupo Espinhaço de idade paleo/mesoproterozóica e as de idade neoproterozóicas do
Grupo Macaúbas (Noce et al. 1997).
CONTEXTO GEOLOGICO LOCAL
As rochas cartografadas na área estão ilustradas no mapa litológico na Figura 1 (Madeira 2014; Souza
2015). Destacam-se nesta região os litotipos da Formação São João da Chapada do Supergrupo Espinhaço. Estas
rochas metassedimentares podem conter intrusões, na base do pacote, de rochas vulcânicas alcalinas de natureza
sericítica e hematítica conhecidas como filito hematítico (Dussin & Dussin 1995). Ocorrem também rochas
caracterizadas como pertencentes a Formação Chapada Acauã do Grupo Macaúbas. Estes litotipos possuem
evidências de uma fase glaciogênica gradando para pós glaciogênica (Pedrosa-Soares et al. 2008. in Babinski et
al. 2012), destacando-se entre estes a expressiva ocorrência de xistos verdes (Souza 2015).
Estruturalmente, segundo Madeira 2014 e Souza 2015, estas unidades mergulham preferencialmente
para leste. Ocorrem também, foliações e lineações de crenulação caracterizando uma segunda fase
deformacional. Além destas estruturas existem falhas de empurrão, transcorrentes e dobramentos. Este conjunto
é responsável pela notável repetição das camadas e complexidade da área mapeada.
ANÁLISE GEOFÍSICA
Dentre os diversos mapas temáticos elaborados o que apresentou os melhores resultados para o estudo
magnetométrico da região foi o de amplitude do sinal analítico (ASA), pois este tem maior eficiência na
determinação de parâmetros geométricos (Thompson 1982). Isso não descarta o uso dos outros mapas temáticos
para aprimorar as interpretações. A partir do mapa ASA, determinaram-se os principais lineamentos geofísicos
foi elaborado um perfil magnetométrico no mesmo local do perfil geológico WE objetivando descrever os
padrões geofísicos da região que são definidos pelos aspectos geológicos.
As porções com maior densidade de lineamentos coincidem com as regiões de amplitudes magnéticas
intermediárias a altas (Figura 2). As altas magnetizações estão, principalmente, próximas as zonas com maior
complexidade estrutural, segundo o mapa geológico de Planalto de Minas 1:25.000 (Madeira 2014; Souza 2015).
Estas amplitudes magnéticas elevadas podem ter sido ocasionadas por zonas de falhas e cisalhamento, gerando
uma percolação de fluidos enriquecidos em minerais magnéticos. O trend dos lineamentos geofísicos (Figura 2)
coincide com o trend das estruturas geológicas. Os lineamentos NS estão associados às falhas de empurrão e aos
eixos das dobras. Estes são cortados por estruturas NE e EW. Estas, por sua vez, relacionam-se às falhas
transcorrentes que deslocam as dobras e falhas de empurrão.

Figura 1. Mapa litológico da região de Planalto de Minas com as principais unidades aflorantes e perfil geológico
esquemático WE conforme a seção indicada no mapa (Adaptado de Souza 2015).

Afim de estimar as profundidades médias das fontes magnéticas, bem como apresentar uma possível
geometria para o arcabouço estrutural da região, foi realizada a deconvolução de Euler confeccionando em perfil
de magnetometria (ASA) coincidente com o perfil geológico WE.
O perfil de deconvolução de Euler (Figura 3) mostra uma região dominada por dobramentos e
falhamentos. As falhas podem ser muito inclinadas e suaves, sendo que as primeiras alcançam profundidades
maiores. Este perfil geofísico mostra também a existência de estruturas profundas não aflorantes (indicadas pelas
setas azuis na figura 3), sua profundidade chega aos 1250 metros no perfil WE podendo atingir 1800 m
aproximadamente, e provavelmente relacionam-se com o embasamento cristalino da região.

Figura 2. Mapa de amplitude do sinal analítico (ASA) com os principais lineamentos interpretados.
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Figura 3. Perfi AA’ de deconvolução magnetométrico gerado no software livre Euler 2D no perfil encontra-se indicado os
indícios de embasamento (setas azuis).

Associando o perfil de deconvolução de Euler com o perfil geológico temos que as falhas mais
profundas e de inclinação mais acentuada são as responsáveis por colocar unidades mais antigas (Fm. São João
da Chapada e os Metadiamictitos da Fm. Chapada Acauã) em meio a uma sequência vulcanossedimentar
composta pelos litotipos mais recentes (Figura 4). Tratam-se de falhamentos reversos, interpretados como
gerados pela reativação de falhas normais associadas aos antigos sistemas riftes da abertura da bacia Macaúbas.

Figura 4. Perfil geológico WE da área de Planalto de Minas, associado com o perfil gerado pela deconvolução de Euler.
(Adaptado de Souza 2015).

De acordo com resposta magnética nota-se que o embasamento cristalino está abaixo da Formação São
João da Chapada (unidade mais antiga aflorante na região). Um outro mapa temático gerado, o magnetométrico
de continuação para cima (Up500), ressalta a existência de uma grande anomalia no centro da área e no extremo
norte da mesma. Este fato corrobora a existência de um alto estrutural do embasamento cristalino na região.
CONCLUSÕES
O arcabouço estrutural revelado pelos dados geofísicos em conjunto com os geológicos mostrou que a
região de Planalto de Minas é dominada por uma tectônica de dobramentos e falhamentos com forte influência
de altos estruturais do embasamento. A complexidade estrutural da área, associado a característica
vulcanossedimentar do terreno e a escassez de afloramentos para executar um mapeamento preciso, dificulta a
compreensão e sua interpretação geológica. O método geofísico de magnetometria foi eficaz na interpretação de
zonas de falhas bem como a ordem cronológica destas, e com isso foi possível auxiliar o mapeamento geológico
de detalhe da área, e contribuir para a interpretação da sua evolução geológica.
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Em fevereiro de 2011 foi realizado o levantamento de dados de refração sísmica profunda na transecta NS da Província Borborema e Norte do Cráton do São Francisco, como parte do programa “Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia” (INCT) financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
do Ministério da Ciência e Tecnologia (CNPq/MCT).
A Província Borborema é definida como uma entidade tectônica e está localizada no Nordeste do Brasil,
limitada pelo Cráton do São Francisco, a oeste pela Bacia do Parnaíba e a norte e leste pelas bacias costeiras.
É sabido que nas últimas décadas foram produzidos diversos conteúdos de dados geológicos e geofísicos
e que vêm contribuindo para o entendimento do processo evolutivo da Província Borborema. No entanto, a
compreensão de seu arcabouço profundo permanece aberta, a exemplo de quais são as causas do magmatismo e
do soerguimento do Planalto da Borborema no Cenozóico ou ainda quais as propriedades elásticas de sua
litosfera. Por esse viés, os fatores que condicionam e influenciam tais processos são oriundos de energias de
eventos presentes no interior da Terra, o que concede de fato à aplicação de métodos geofísicos na busca por
respostas factíveis para o entendimento da história tectônica e de seu arcabouço profundo por intermédio de
modelos.
O método de propagação sísmica profunda é baseado no tempo de propagação de ondas elásticas e
trabalha com fonte controlada. A partir da distribuição de velocidades das ondas sísmicas compressivas (Vp) e
cisalhantes (Vs), e do posicionamento das descontinuidades em profundidade é possível caracterizar a crosta e
manto litosférico, além de inferir a composição das rochas pela determinação da razão dessas velocidades. A
razão dessas velocidades é uma grandeza adimensional particularmente sensível ao conteúdo de sílica das
rochas, o que permite classificá-las segundo composição félsica, intermediária ou máfica. Na literatura valores
de Vp/Vs próximos de 1,73 - 1,75 indicam composição félsica, e valores maiores ou iguais a 1,80 indicam
composição máfica. Minerais como plagioclásio, anfibólio, piroxênio e Fe-olivina aumentam o valor da razão
Vp/Vs.
Resultados preliminares indicam mudanças consideráveis na espessura da crosta ao longo da transecta N-S
de refração sísmica profunda. Em Jurucutu/RN, por exemplo, observa-se uma espessura de 30 km aumentando
gradativamente para cerca de 37 km em Imaculada/PB e atingindo espessura de 43 km em Custódia/PE. Em
Anguera/BA a espessura ultrapassa os 43 km. Essa variação na profundidade da Moho provavelmente está
relacionada com a transição entre os terrenos da Província Borborema e o Cráton do São Francisco.
Apoio: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Estudos Tectônicos (INCT-ET), Laboratório de Análise
de Sinais Geofísicos – LASG/Unipampa, Laboratório de Estudos da Litosfera (LabLitos-IG-UnB).
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Segmento Central do Orógeno Ribeira: Modelo Tectônico e Conexões na Região Sudeste do Brasil
Heilbron , M.1; Tupinambá, M. 1; Almeida, J.C.H. 1; Valeriano, C.M. 1; Eirado, L.G. 1; Ragatky, C.D. 1; Geraldes ,
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Os modelos tectônicos atribuídos para e Evolução do Orógeno Ribeira e sua conexão com o Orógeno Araçuaí,
podem ser subdivididos em dois end members: a) modelos que advogam subdução para leste, forte encurtamento
crustal em regime transpressivo e múltiplas colisões; e b) modelos no qual o papel fundamental das zonas de
cisalhamento, com deslocamentos horizontais laterais da ordem de centenas de quilômetros são preponderantes
na edificação deste orógenos. Portanto, de um lado temos modelos mobilistas, com uma visão acrescionária do
orógeno, enquanto que de outro, uma visão fixista intra-continental como resultado de orogênese remota parece
ser o modelo adotado.
Os dados geológicos levantados por nosso grupo de pesquisa (TEKTOS), em mais de 25 anos de investigação
detalhada no segmento central do Orógeno Ribeira sugerem um modelo mobilista, aperfeiçoado ao longo destes
anos com uma infinidade de dados geológicos, geoquímicos e geocronológicos adquiridos. Vamos aos números:
a) toda a região estudada mapeada na escala de 1:50.000 (cerca de 50 folhas); b) centenas de milhares de dados
estruturais, c) 3000 lâminas petrográficas descritas; d) mais de 2000 análises litogeoquímicas; e) integração
geofísica com dados potenciais, incluindo seções MT; f) 450 determinações geocronológicas U-Pb, e g) cerca de
300 dados isotópicos de Nd e Sr.
Com base nestes dados, propomos uma evolução acrescionária, além de policíclica e diacrônica, para o segmento
central do orógeno, subdividida nas seguintes etapas tectônicas:
a) ca. 1,0 Ga- 640 Ma: diversas etapas de rifteamento e implantação de bacias de margem passiva na borda
do Paleocontinente São Francisco e seus descendentes (microcontinentes, com atenuação continental na
OCT
b) ca. 860-640 Ma- desenvolvimento de arcos magmáticos intra-oceânicos a pericontinentais com bacias
associadas (fore arc, intra-arc e back-arc), em regime distensivo, longe das margens do paleocontinente
São Francisco.
c) ca. 640-620 Ma geração de arcos continentais nos fragmentos desmembrados do São Francisco e
continentalização dos arcos primitivos, em regime compressivo, com formação de bacias retro-arco do
tipo foreland
d) ca. 620-590 Ma- colisão oblíqua dos arcos continentais contra o SF, deformação e metamorfismo de alta
P a pressão intermediária, geração de rochas granitóides. Regime de deformação transpressiva e geração
de bacias foreland de ante-país. Os efeitos da deformação e metamorfismo atingem o segmento Sul do
orógeno Brasília.
e) ca. 590-565 Ma- colisão obliqua dos arcos intra-oceânicos ao orógeno, com metamorfismo de pressão
intermediária, intensa duplicação crustal e profusa geração de rochas granitóides.
f) ca 535-510 Ma- colisão do microcontinente Cabo Frio, com intensa deformação sub-horizontal e
metamorfismo de alta P, e redobramento dos terrenos previamente colados e desenvolvimento de uma
segunda geração de zonas de cisalhamento transpressivas, com alta partição da deformação e corpos
graníticos isolados.
g) ca. 510-485 Ma- slab detachment, colapso orógeno e transição para um regime tectônico transtensivo,
em regime dúctil-rúptil, associado a expressivo magmatismo bimodal.
Palavras-chave: Gondwana, Orógeno Ribeira, modelos tectônicos.

COMPARAÇÃO PETROGRÁFICA E ESTRUTURAL DAS ROCHAS
GNÁISSICAS DAS PRAIAS DE SÃO PEDRO E ÉDEN - GUARUJÁ, SP
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As praias de São Pedro e Éden localizam-se no município de Guarujá, litoral da Baixada Santista, região sudeste
do Estado de São Paulo. No contexto geológico a região se encontra no Complexo Costeiro, inserido no Setor
Central da Faixa Ribeira. Esta unidade geotectônica representa a aglutinação de paleocontinentes durante a
Orogênese Brasiliana, com um trend estrutural definido para NE-SW, por mais de 1400 km de extensão.
(TROUW et al., 2000). As rochas apresentam uma forte xistosidade e/ou bandamento gnáissico, produtos da
deformação colisional e de grandes zonas de cisalhamento NE-SW. As praias de São Pedro e Éden apresentam
basicamente gnaisses-migmatíticos porfiroblásticos. Na Praia do Éden observa-se um paleossoma composto por
hornblenda-biotita-quartzo gnaisse e neossoma de feldspato-quartzo-biotita-granada gnaisse. As texturas variam
de granoblásticas a lepidogranoblásticas, inequigranulares, com porfiroblastos de plagioclásio e granada
rotacionados, de ~3-5cm. Em análise microscópica, estas rochas apresentam cristais inequigranulares, textura
predominantemente granoblástica, com porfiroblastos de granada rotacionados e com sombra de pressão
preenchida por filossilicatos e quartzo. Por vezes os porfiroblastos de granada apresentam substituição nas
bordas por biotita, o que indica reações de retrometamorfismo, além de textura deformacional reliquiar
(blastoporfirítica) em cristais de microclínio e pertita. Na praia de São Pedro, a textura porfiroclástica é
representada por porfiroclastos de K-feldspato de ~1-7cm que ocorrem no leucossoma. A matriz do leucossoma,
com textura granoblástica, é composta por K-feldspato, quartzo e plagioclásio de ~1cm. O melanossoma é
constituído por biotita e hornblenda, orientados no sentido do bandamento, com tamanho ~0,3cm. Localmente
observa-se leucossoma recristalizado em fase líquida, com fenocristais de k-feldspato com ~5cm, os quais após
os períodos deformacionais da área geraram porfiroclastos arredondados. Em análise micropetrográfica, as
amostras da praia de São Pedro apresentam textura granolepidoblástica inequigranular e indicadores cinemáticos
dúcteis, como porfiroclastos simétricos do tipo phi e assimétricos do tipo sigma, recorrente nas deformações
principais (D1 e D2) da Faixa Ribeira Central. Evidências de recristalização dinâmica por migração de borda de
cristais também são comuns. Microestruturas de fusão ocorrem no paleossoma, o que sugere um processo
anatético em alto grau metamórfico. Os bandamentos gnáissicos, de direção NE-SW, concordante com o trend
principal da região, para ambas as praias, apresentam mergulhos diferenciados, predominantemente subverticais
para a Praia de São Pedro enquanto que na Praia do Éden eles ocorrem majoritariamente para NW, o que
demonstra a geodiversidade existente entre estas duas praias, as quais se localizam no mesmo município, foram
submetidas ao mesmo evento deformacional regional e refletem as características petrográficas e estruturais da
Faixa Ribeira Central.
Palavras-chave: Faixa Ribeira, Complexo Costeiro, Gnaisse-Migmatitos, Guarujá.
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ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO RÚPTIL NA SERRA DE INHOAÍBA E SUAS IMPLICAÇÕES
PARA O AQUÍFERO GUARATIBA, RIO DE JANEIRO, RJ.
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O presente trabalho é uma síntese sobre a análise geométrica e cinemática das estruturas rúpteis do segmento
sudeste da Serra de Inhoaíba e suas relações com o Aquífero Guaratiba, nos arredores da Fazenda Marambaia,
localizada no bairro de Campo Grande, no município do Rio de Janeiro, RJ. O referido aquífero possui
características compatíveis com o desenvolvimento no meio poroso, embora diversos poços na região tenham
sido perfurados em áreas correspondentes às rochas do embasamento. A sua área de ocorrência engloba as
seguintes regiões administrativas, quais sejam: Guaratíba, Pedra de Guaratiba e parte de Campo Grande. As
exposições de rochas identificadas na Serra do Inhoaíba correspondem a granitoides relacionados ao Complexo
Granítico do Pedra Branca, bem como ortognaisses do Arco Magmático Rio Negro, associado ao contexto
geodinâmico da porção central da Faixa Ribeira. Os dados estruturais obtidos permitiram a individualização de
duas famílias principais de juntas, com as seguintes orientações: NE-SW e NW-SE. As estruturas de orientação
NE-SW são predominantes em diagramas de rosetas, exibindo valores de frequência em torno de 19%. Em geral,
os valores de mergulhos são elevados (>80°) e inclinados para SE na sua maior parte. As juntas de direção NWSE são representadas em diagramas de roseta com frequências de 11% (N20-30W) e 15% (N50-60W). Essas
estruturas possuem mergulho moderado a elevado (65°-75°) para NE e SW. O ângulo formado entre estas juntas
com mergulhos para sentidos opostos não ultrapassa 35°. A ocorrência de falhas com ressaltos e estrias é rara,
entretanto, o desenvolvimento de brecha tectônica pode ser identificado em uma falha indiscriminada de
orientação NE-SW, em consonância com o padrão geométrico do sistema de juntas predominante na área. As
duas famílias de juntas analisadas formam um ângulo de aproximadamente 60° entre elas, embora dispersões
sejam observadas nos diagramas de rosetas e projeções estereográficas. Esse valor é compatível com o ângulo
formado entre estruturas do tipo R (N30-40E) e R’(N20-30W) do modelo de cisalhamento de Riedel. Por outro
lado, as estruturas que causam dispersões nos diagramas de rosetas seriam equivalentes às estruturas X (N5060W) e Y (N60-80E) do referido modelo. Nesse sentido, a orientação do tensor de compressão máxima para esse
sistema é N15E com uma cinemática sinistral. O modelo de cisalhamento de Riedel deve ser aplicado com
parcimônia para a área de estudo, devido à escassez de indicadores cinemáticos. Dados adicionais devem ser
adquiridos em outras porções do Aquífero Guaratiba, visando à elaboração de um modelo mais robusto.
Apoio: PETROBRAS
Palavras-chave: deformação rúptil, aquífero e modelo de cisalhamento de Riedel.
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As obras de ampliação da rodovia BR-493 (Arco Metropolitano) até o município de Itaguaí permitiram que
novos cortes com exposições rochosas fossem realizados, contribuindo para o estudo mais detalhado dos
litotipos e estruturas das rochas do embasamento do município de Seropédica. Este trabalho apresenta novos
dados sobre a deformação dúctil da região com base em afloramentos localizados na referida rodovia, próximos
aos acessos para Seropédica, Rio de Janeiro e São Paulo. As rochas da área de estudo estão inseridas no contexto
do sistema orogênico da Província Mantiqueira, especificamente no segmento central da Faixa Ribeira. Mapas
regionais têm inserido as rochas da área estudada no âmbito do Arco Magmático Rio Negro, embora sejam
escassos trabalhos de detalhe na região. Os trabalhos de campo permitiram o reconhecimento e caracterização de
diferentes litotipos, quais sejam: biotita ortognaisse migmatítico, granitóides, por vezes porfiríticos, foliados e/ou
gnaissificados, metamáfica, leucogranitos e diques de basaltos. No âmbito da geologia estrutural, quatro fases de
deformação dúcteis foram identificadas, sendo assim denominadas: D1, D2, D3 e D4. A fase D1 é marcada por
uma foliação (S1) observada somente nas charneiras de dobras (F2), geradas na segunda fase de deformação
(D2). Nesta fase (D2), as dobras são assimétricas, com perfis fechados e superfícies axiais paralelas a um
bandamento gnáissico, aqui designado de foliação S2. Nos flancos de F2 é possível visualizar a foliação S1
paralela à S2. Isto implica em um espessamento do bandamento no biotita ortognaisse. A fase D3 é responsável
pelo desenvolvimento de dobras na superfície S2 de perfis suaves a abertos, levemente assimétricas com eixo
plungeante para sul/sudoeste e norte/nordeste e comprimento de onda de ordem decimétrica. Essas dobras são
parasíticas de um dobramento maior, sem representação na escala de afloramento. Uma foliação (S3) é
encontrada paralela à superfície axial de F3. Na fase D4, uma dobra assimétrica (F4), com eixo de caimento
suave para sudeste flexiona o eixo de F3 e F2. A relação de interferência entre as fases D2 e D3 somado àquela
identificada entre D3 e D4 proporcionam padrões de dobramento distintos. A influência de dobras F3 sobre F2
causou figuras do tipo 3, enquanto que aquela entre F3 e F4 desenvolveu figuras intermediárias entre os tipo 1 e
2. Essas figuras de interferência são observadas somente em escala regional, devido à dimensão do comprimento
de onda das dobras analisadas nos afloramentos estudados.
Apoio:Departamento de Geociências UFRuralRJ.
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RESUMO
O Grupo São Roque integra a Faixa Ribeira desenvolvida durante o Neoproterozóico. Na região de
Jordanésia, o Grupo São Roque é composto por metapelitos, filitos, xistos, quartzitos, mármores e metabasitos,
delimitados a norte pela Zona de Cisalhamento Jundiuvira (ZCJ). As estruturas da área indicam fases de
deformações iniciais relacionadas a tectônica tangencial, seguida de estruturas tardias associadas às zonas de
transcorrência de carater destral, dentre as quais se destacam a ZCJ. Relacionadas à fase de transcorrência são
reconhecidas dobras normais de escala quilométrica e foliação plano axial associada a lineação de estiramento
subhorizontal, que tornam-se mais evidentes e bem desenvolvidas próximo à ZCJ. Este trabalho apresenta a
análise microtectônica de granada-biotita-muscovita xisto discutindo-se a idade relativa dos porfiroblastos de
granada e biotita e a origem de crenulações conjugadas observadas nos porfiroblastos de biotita. Para o estudo
utilizou-se uma amostra onde a foliação principal (Sn) associada a lineação de estiramento corresponde à
deformação transcorrente relacionada à ZCJ. Uma foliação mais antiga (Sn-1) é reconhecida pela presença de
trilhas de inclusões retilíneas em porfiroblastos de granada e biotita. As trilhas de inclusões definem Si (= Sn-1)
reta fazendo ângulo sistemático com a Se (= Sn), indicando que os porfiroblastos de granada e biotita são
intertectônicos a Dn e Dn-1. A partir da análise de seções delgadas em cortes perpendiculares (seção A) e
paralelos (seção B) à lineação de estiramento, ambas perpendiculares à foliação, observou-se que as trilhas de
inclusões de quartzo e minerais opacos (Si) nos porfiroblastos, em ambos os cortes, mantêm certa regularidade
de inclinação em relação à foliação externa (Se), assim, configuram uma estrutura planar preservada,
denominada de Sn-1. Em cristais de biotita das seções A e B são observados kink bands que por vezes ocorrem
em pares conjugados. Esses kinks são restritos aos porfiroblastos de biotita, não afetando a foliação principal,
portanto são interpretados como oriundos da deformação Dn. Foram medidos os ângulos entre os planos axiais
destes kinks em relação à Sn, onde por meio da análise dos pares conjugados, considerando-se os sentidos de
cisalhamento, foi possível o posicionamento de σ1 referente à deformação Dn, identificado no ângulo obtuso do
par conjugado, que é o esperado no caso de deformação em condições dúcteis. Na seção B, diagramas de roseta
dos kinks exibem dois máximos bem definidos para as medidas de planos de movimentações destrais e sinistrais,
que são assimétricos em relação à Sn. Na seção A também são identificados dois máximos compostos por planos
tanto destrais quanto sinistrais, porém, simétricos em relação à Sn. Por meio dos dados obtidos, é possível
concluir que a rocha estudada foi submetida a um evento Dn-1, responsável pelo desenvolvimento da foliação
Sn-1, seguido por blastese referente ao crescimento intertectônico dos porfiroblastos de granada e biotita.
Posteriormente, foi afetada por uma fase Dn com σ1 inclinado em torno de 30° em relação à foliação principal,
responsável pela instalação de cisalhamento não coaxial, associado ao desenvolvimento de Sn, principalmente
pela rotação da foliação Sn-1 e pela deformação dos porfiroblastos de biotita.
Palavras-chave: kink bands, microtectônica, Grupo São Roque.
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A área enfocada neste trabalho está inserida no domínio setentrional da Província Mantiqueira, envolvendo a
porção sul da Faixa Araçuaí, sendo constituída pela associação de rochas metamórficas pré-cambrianas de alto
grau, rochas ígneas pós-tectônicas e sedimentos cenozóicos paleogênicos a quaternários. Este trabalho tem por
objetivo realizar a caracterização deformacional e morfoestrutural da região de Barra de Itaoca, localidade
próxima a Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo, a partir do estudo e correlação de estruturas
em campo, a fim de se formular um modelo de evolução estrutural para área. O terreno é estruturado segundo
uma foliação contínua penetrativa regional de trend preferencial NNE-SSW com médio a baixo ângulo de
mergulho para ESE (Sn). Associadas à Sn ocorrem dobras apertadas a isoclinais (Fn). Alguns planos são
caracterizados por zonas de cisalhamento de alto ângulo que contém rochas com foliação milonítica do tipo S/C,
com porfiroclastos sigmoidais com sombras de pressão e bandamentos gnáissicos de segregação e injeção
rotacionados indicando movimentação dextral. Estes planos ocorrem paralelamente à foliação S n, mas a
transpõem segundo a superfície de cisalhamento, gerando uma segunda foliação (Sn+1). A Sn pode ocorrer
deformada por dobramentos suaves e abertos (Fn+1), que ondulam a superfície de foliação e estendem-se através
de eixos E-W. O padrão de fraturamento segue trends NE-SW e NW-SE com alto ângulo de mergulho. As
fraturas NE-SW muitas vezes estão relacionadas aos planos de foliação e zonas de cisalhamento antigas que
serviram como planos de fraqueza. As estruturas NW-SE são relacionadas às juntas ou pares conjugados de
fraturas que intersectam os planos de foliação das unidades. Com os dados, definiu-se três fases deformacionais
para área. A primeira fase deformacional (Dn), que estaria relacionada a geração da foliação (Sn), tem sua gênese
ao longo do estágio colisional do Orógeno Araçuaí (Alkimim et al. 2006). A Dn realmente transpõe estruturas
pretéritas, assim como afirma Silva (1993). A segunda fase deformacional (Dn+1) dá origem a estruturas
resultantes da influência de zonas de cisalhamento regionais na área. Essa fase deformacional correlaciona-se ao
estágio de escape lateral da porção sul do orógeno, descrito por Alkimim et al. (2006). A terceira fase
deformacional (Dn+2) é representada pelos mesmos dobramentos suaves e abertos do tipo deslizamento flexural,
descritos por Silva (1993). As fraturas estão relacionadas com a evolução da deformação no estado rúptil. As
estruturas NE-SW são relacionadas aos planos de foliação ou zonas de cisalhamento antigas, as quais
correspondem a lineamentos regionais de mesma direção. As estruturas NW-SE compreendem lineamentos de
mesma direção que seccionam o trend regional, que controlam escarpamentos e a disposição de modelados de
dissecação e acumulação (Neves et al. 2015).
Palavras-chave: Análise deformacional, Análise morfoestrutural, Orógeno Araçuaí.

INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL
A localidade de estudo encontra-se próxima ao distrito de Itaoca, ao norte da cidade Cachoeiro de
Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo, região Sudeste do Brasil (Figura 1). A cidade pertence à região do
Caparaó. A área de estudo fica a cerca de 25 km da sede do município de Cachoeiro de Itapemirim e a 165 km
da capital Vitória, sendo as principais vias de acesso as rodovias BR-101 e BR-262.
A área de trabalho está inserida no domínio setentrional da Província Mantiqueira, envolvendo a porção
sul da Faixa Araçuaí. É constituída pela associação de rochas metamórficas pré-cambrianas de alto grau, rochas
ígneas pós-tectônicas e sedimentos cenozóicos paleogênicos à quaternários (Bizzi et al. 2003; Neves et al. 2015).
Este trabalho tem por objetivo realizar a análise da evolução deformacional da área de estudo, baseandose em dados de campo e trabalhos anteriormente realizados na área. Além disso, a pesquisa possuiu a finalidade
de relacionar as estruturas com o padrão morfoestrutural do relevo. Para a realização, foram catalogadas medidas
de foliações, juntas e fraturas em torno de 100 afloramentos da região da Barra de Itaoca.

Figura 1: Mapa de localização e principais vias de acesso da área de estudo.

Análise Deformacional Dúctil e Rúptil
O terreno é estruturado segundo uma foliação contínua penetrativa regional de trend preferencial NNESSW com médio a baixo ângulo de mergulho para ESE (Sn) (Figura 2). A Sn possui atitude média 120/43, com
base em 138 medidas obtidas na área. A Sn apresenta-se vinculada paralelamente à um bandamento que ora é de
segregação metamórfica, ora de injeção quando visto em termos migmatíticos. Os planos de foliação e
bandamento apresentam variavelmente dobramentos apertados e até isoclinais (Fn), o que demonstra a
transposição de estruturas pretéritas.

Figura 2: À esquerda, os polos dos planos da Sn e à direita o diagrama de roseta da direção dos planos de foliação e
bandamento gnaissico.

O plano de cisalhamento identificado na porção centro-oeste da área dispõe-se na direção NE-SW com
alto ângulo de mergulho, cerca de 70°, para SE. São estruturas caracterizadas como zonas de cisalhamento de
alto ângulo que contém rochas com foliação milonítica do tipo S/C (figura 3), com porfiroclastos sigmoidais
com sombras de pressão e bandamentos gnáissicos rotacionados indicando movimentação dextral. Estes planos
ocorrem paralelamente à foliação Sn, no entanto, a transpõem segundo a superfície de cisalhamento, gerando
uma segunda foliação (Sn+1).
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Figura 3: A) Foliação milonítica S/C. B) Reprodução da foto A, destacando a foliação S/C

Por fim, a Sn também pode ocorrer deformada por dobramentos suaves e abertos (Fn+1), que ondulam a
superfície de foliação e estendem-se através de eixos E-W.
O mapa de lineamentos da área mostra grande densidade de estruturas lineares de direção NE-SW
subordinadamente a estruturas NW-SE (Figura 4). Os diagramas de roseta mostram maior frequência e
comprimento de estruturas NW-SE em relação às NE-SW, sendo que estas estruturas controlam escarpamentos,
disposição de vales lineares e padrões geomorfológicos tais como modelados de acumulação e aplainamento da
área de estudo.

Figura 4: Mapa de lineamentos e diagramas de roseta de frequência e comprimento dos lineamentos da área de estudo.

O padrão de fraturamento segue trends NE-SW e NW-SE, assim como os lineamentos, com alto ângulo
de mergulho, cerca de 75°, acompanhando ou intersectando estruturas pretéritas. As fraturas NE-SW são subverticais podendo ter leve caimento para NW ou SE, e possivelmente estão relacionadas aos planos de foliação,
porém com maiores valores de mergulho. As estruturas NW-SE possuem alto a médio ângulo de mergulho para
SW ou NE e são relacionadas a juntas ou pares conjugados de fraturas que intersectam os planos de foliação das
unidades litoestratigráficas.

Figura 5: a) Projeção dos polos das medidas de fraturas e b) diagrama de rosetas demonstrando maior densidade relativa de
estruturas NW-SE.

Essas estruturas podem ocorrer preenchidas por diques de material magmático félsico (Dq1), por corpos
pegmatíticos (Dq2), bem como por corpos de granitóides aplíticos (Dq3). Cada associação de diques corresponde
a fases de intrusões. Os Dq1 são geneticamente relacionados aos leucossomas das rochas migmatizadas da área,
são intersectados por Dq2 que ocorrem paralelos ao plano de foliação ou aproveitando zonas de cisalhamento. Por
fim, uma última fase Dq3 corta as rochas pegmatíticas da área.

Modelo de Evolução Estrutural e Conclusões
A partir dos dados, conclui-se que a primeira fase deformacional (Dn), que estaria relacionada a geração
das dobras apertadas a isoclinais (Fn) e consequentemente da foliação (Sn), tem sua gênese ao longo do estágio
colisional do Orógeno Araçuaí (Alkimim et al. 2006), gerador da propagação de frentes de empurrão em direção
à zona cratônica e da deformação progressiva que esteve atuante nos litotipos da região.
Na folha Cachoeiro de Itapemirim 1:100.000 (Silva, 1993) foram descritas as principais estruturas e
fases deformacionais da área de estudo. Assim como no trabalho de Silva (1993), a Dn relaciona-se à
transposição de estruturas pretéritas, devido a identificação de dobras apertadas a isoclinais (Fn), com flancos
paralelizados à Sn.
A segunda fase deformacional (Dn+1) dá origem a estruturas resultantes da influência de zonas de
cisalhamento regionais na área, que influenciam diretamente as rochas locais. Essa fase deformacional
correlaciona-se ao estágio de escape lateral da porção sul do orógeno, gerador de extensas zonas de cisalhamento
regionais dispostas segundo a trajetória de fechamento do quebra-nozes (Alkimim et al. 2006).
A terceira fase deformacional (Dn+2) é representada pelos mesmos dobramentos suaves e abertos do tipo
deslizamento flexural (Fn+1), descritos por Silva (1993).
A quarta fase deformacional (Dn+3) se refere a evolução da deformação no estado rúptil da região. Ela
originou as fraturas observadas na área de estudo. Essas fraturas estão relacionadas com o estágio de colapso
gravitacional do orógeno (Alkimim et al. 2006), sendo algumas delas preenchidas por diferentes pulsos
magmáticos.
As estruturas NE-SW podem estar relacionadas aos planos de foliação milonítica ou zonas de
cisalhamento antigas, as quais correspondem a lineamentos regionais de mesma direção. As estruturas NW-SE,
que predominam na área, compreendem lineamentos de mesma direção que seccionam o trend regional (Neves
et al. 2015).
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A área de estudos possui aproximadamente 21km e situa-se no sul do Estado do Espírito Santo, na região
de São Joaquim, distrito do município de Cachoeiro de Itapemirim. Geotectonicamente, encontra-se no domínio
interno da Faixa Araçuaí, próximo a transição para a Faixa Ribeira (Pedrosa Soares & Widemann-Leonardos,
2000). A região está inserida Folha Cachoeiro de Itapemirim 1:250000 (Silva, 1993) na qual foram descritos
gnaisses do Complexos Paraíba do Sul e gnaisses de protólito ígneo ácido com denominações locais. A
metodologia fundamentou-se na consulta bibliográfica e cartográfica, confecção da base de dados em SIG,
mapeamento geológico em escala 1:25.000, análise petrográfica e estrutural.
As unidades mapeadas consistem-se em: ortognaisse, paragnaisse com intercalações calciossilicáticas e
granitoide mesocrático. O ortognaisse aflora predominantemente a oeste da área, associado a morros
arredondados e consiste em rochas granolepidoblásticas com foliação incipiente, bandamento gnáissico por
injeção, com níveis máficos de biotita e félsicos de quartzo e feldspato, com estruturas migmatíticas
metatexíticas e diatexíticas. O paragnaisse com intercalações calciossilicáticas está associado a cotas mais baixas
e aflora no centro-leste e leste da área, constituindo-se por rochas granolepidoblásticas a lepidoblásticas com
foliação do tipo xistosidade e bandamento gnáissico por segregação, ambos caracterizados por dobramentos
suaves a abertos. As bandas félsicas são compostas por feldspato, quartzo, granada e sillimanita e as máficas
essencialmente por biotita. Podem apresentar bandas ou lentes métricas descontínuas de rochas calciossilicáticas
compostas por diopsídio e plagioclásio. Tanto o ortognaisse quanto o paragnaisse apresentam foliação paralela
ao bandamento com orientação preferencial NE e mergulhos médios para SE. A unidade mapeada mais restrita
aflora a centro-oeste da área e consiste em um granitoide mesocrático de composição monzogranítica a
granodiorítica, de coloração acinzentada e textura maciça, isotrópica e equigranular fina. A mineralogia é
composta por feldspato, quartzo, biotita, e por vezes, allanita como acessório.
A relação das unidades mapeadas com as descritas por Silva et al. (1993), assim o ortognaisse da área de
estudo corresponde aos Ortognaisses Cachoeiro (Py1a), o paragnaisse com intercalações calciossilicáticas a
unidade Pps8 do Complexo Paraíba do Sul e o granitoide seria produto de fusão parcial do ortognaisse,
compondo o neossoma.
Duas fases deformacionais foram atribuídas às estruturas presentes nas rochas mapeadas. A primeira, Dn,
consiste na formação da foliação do tipo xistosidade (Sn) e bandamento gnáissico (Sn). A segunda fase, Dn+1, é
responsável pela geração de dobramentos suaves a abertos nas estruturas planares.
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A região do Pontal do Atalaia está localizada no município de Arraial do Cabo, no litoral norte do estado do Rio
de Janeiro. A região corresponde à porção emersa do Alto de Cabo Frio, um alto estrutural com direção NW-SE
que divide, estruturalmente, a Bacia de Santos ao sul e a bacia de Campos ao norte. Os dados estruturais foram
coletados no segmento sudoeste do Pontal do Atalaia, conhecida regionalmente como Boqueirão. Essa porção
possui exposições rochosas de diferentes litotipos. As rochas do embasamento correspondem a ortognaisses de
composição granítica, em geral, com contato concordante com ortoanfibolitos. Intrusões tabulares de diabásios,
traquitos, lamprófiros e fonolitos ocorrem na área com orientação, espessura e extensão diferentes. As estruturas
rúpteis afetam todas as rochas do local, embora ocorram com maior densidade em diques de traquitos. Falhas
normais e transcorrentes (destrais ou sinistrais) são identificadas na área, geralmente, com mergulhos elevados
(> 75°). As falhas normais possuem movimentação oblíqua com orientação preferencial ENE - WSW. Em
algumas porções do afloramento, estas falhas possuem mergulho para sentidos opostos, formando pequenos
grábens na área. As falhas transcorrentes destrais estão orientadas na direção NE-SW. Por outro lado, as falhas
transcorrentes sinistrais são observadas com orientação W-E. Em ambas as estruturas transcorrentes, a
interpretação cinemática é realizada de acordo com deslocamento no bandamento do ortognaisse, bem como do
contato dos diques com as encaixantes. Juntas escalonadas podem auxiliar na interpretação cinemática, ainda que
elas sejam identificadas com menor frequência. Na ausência de indicadores cinemáticos conclusivos, as
estruturas planares associadas ao desenvolvimento de cataclasitos de espessura milimétrica foram interpretadas
como falhas indiscriminadas. Essas falhas têm duas direções preferências, quais sejam: NE-SW e W-E. Em todo
o Boqueirão, as juntas ocorrem em maior quantidade que as falhas. Elas estão orientadas preferencialmente nas
direções NE-SW e NW-SE com raras estruturas de direção N-S e W-E. Os diques possuem direções semelhantes
aquelas encontradas nas estruturas rúpteis. Intrusões de direção NW-SE são predominantes, mas diques com
orientação NE-SW e W-E são encontrados. A similaridade entre a orientação dos diques com as falhas e juntas
denota em uma influência significativa da tectônica rúptil na atividade magmática na região. A formação de
falhas normais e transcorrentes, dentro de um mesmo sistema deformacional, foi imprescindível para o
arcabouço tectono-magmático da área estudada.
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Este trabalho visa à identificação, análise e caracterização dos lineamentos obtidos em imagens e modelos de
elevação do estado do Rio de Janeiro. Os lineamentos retratam feições de relevo relacionadas
predominantemente à erosão diferencial, seja por diferenças litológicas ou presença de estruturas facilitadoras.
Estudos sobre lineamentos no estado já foram amplamente divulgados e as direções NE, NW, N-S e E-W são as
que predominam no arcabouço estrutural. Neste trabalho foram extraídos os lineamentos de relevo positivos e
negativos, relacionados a vales (canais de drenagem), encostas e cumes preferencialmente orientados. Como
resultado primário desse estudo revelou-se uma direção (N20-30E) que não tem relação com estruturas
reconhecidas no embasamento e o foco principal desta pesquisa se voltou para estes lineamentos e seu
significado na evolução estrutural desta porção do sudeste brasileiro. O traçado de lineamentos foi realizado em
diferentes escalas utilizando-se os softwares Google Earth e ArcGIS, tendo como base dados do TOPODATA
(INPE). A partir dos lineamentos mapeados, gerou-se diagramas de orientação englobando uma área de 25x25
km para todo o estado, excluindo as áreas de cobertura sedimentar quaternária. Foi feito também uma
comparação do comprimento dos lineamentos para cada direção preferencial e representado em conjunto com os
diagramas de orientação (rosetas). Como resultado, observou-se que a maioria dos lineamentos são concordantes
com estruturas conhecidas do embasamento. A direção N40-60E é relacionada predominantemente aos contatos
litológicos, foliações e zonas de cisalhamento da Faixa Ribeira; a direção N70E está relacionada a falhas e zonas
de brechas silicificadas bem como bordas de grabens (Guanabara, Barra de São João), a direção E-W é
relacionada ao conjunto de grabens, vales, alinhamento de serras e à própria costa fluminense, formadas pelo
desenvolvimento do Rifte Continental do Sudeste; a direção NW, tem maior dispersão e está relacionada à falhas
transversais de caráter transcorrente a transcorrente-normal, provavelmente de diferentes idades. Outras direções
se mostram mais localizadas, e têm controles mais específicos. São os casos das direções N-S e N20-30E. A
direção N-S está relacionada à quebra do relevo da Serra do mar na região serrana de Macaé, enquanto a direção
N20-30E está relacionada a extensas fraturas ou falhas (ainda não observadas). Esses lineamentos N20-30E
apresentam uma maior densidade na região central do estado, na região da Serra dos Órgãos e direção
coincidente com Baía de Guanabara, e são, em sua maioria, maiores que 5km e menores que 30km. Importantes
rios da região, tais como o Rio Piabanha, Fagundes e Rio Preto são condicionados por estas estruturas,
especialmente na região entre Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul e Sapucaia. Esta marcante zona rúptil está
alinhada com estruturas presentes na margem continental offshore, podendo refletir uma importante direção na
evolução tectônica da margem continental e da Bacia de Santos, como o propagador Abimael e o Gráben de
Merluza.
Apoio: FAPERJ, CNPq, CPRM.
Palavras-chave: Lineamentos, Faixa Ribeira, Rio de Janeiro-Geologia
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RESUMO
Na região da Usina Hidroelétrica (UHE) da Ilha dos Pombos, município de Carmo (RJ), no rio Paraíba
do Sul, em lajedos no leito do rio imediatamente a juzante das comportas da UHE, foi identificado um dique de
granito discordante da foliação milonítica da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (ZCPS), uma importante
zona de cisalhamento transcorrentes destral gerada durante a evolução da Faixa Ribeira. Este trabalho é resultado
dos dados de campo de mapeamento detalhado da área de ocorrência deste dique para a caracterização de sua
relação espacial e temporal com a Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul. Este dique apresenta espessura máxima
de 4 metros e extensão mínima de 900 metros, com contatos subverticais e direção geral para N10W, entretanto
com suas extremidades infletindo para aproximadamente N30-45E. A foliação milonítica, bem como a lineação
de estiramento, registrada nas rochas encaixantes, com atitude média de 160°/85° e 250°/05°, respectivamente,
são truncada e deslocada pelo dique, com movimentação transcorrentes sinistral. Considerando a orientação do
dique em relação a ZCPS, como ele deflete a estruturas desta zona de cisalhamento e como ele também
apresenta terminações paralelizadas a ZCPS, interpreta-se neste trabalho que este dique granítico alojou-se em
uma falha ductil transcorente sinistral, antitética em relação a foliação milonítica, desenvolvida em estágio tardisin tectônico da evolução da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul. No intuito de melhor caracterização
estrutural estudos de microtectônica estão sendo desenvolvidos a partir das amostras orientadas coletadas no
campo. Visto a relação temporal do alojamento deste dique granítico com o desenvolvimento da ZCPS estão
sendo preparadas amostras do granito para análise geocronológica em zircão pelo método U-Pb, com o intuito de
obter uma idade de cristalização do granito, que possa balizar cronologicamente a evolução da ZCPS. Estes
novos dados serão incluidos em trabalho futuro a ser publicado em breve em revista especializada.

Palavras-chave: zona de cisalhamento paraiba do sul, granito tardi-sin-tectônico, falha antitética

INTRODUÇÃO
A Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul, originalmente denominada Lineamento de Além Paraíba
(Almeida et al, 1975; Campanha, 1981; Dayan & Keller, 1990, Correa Neto et al, 1993) é uma das estruturas
mais novas associada à evolução das faixas móveis neoproterozóicas existentes na região sudeste do Brasil, em
especial a Faixa Ribeira, ocorrendo por no mínimo 200km (Fig.1), sendo as melhores exposições encontradas em
lajedos no leito do rio Paraíba do Sul, principalmente entre as cidades de Barra do Piraí (RJ) e Itaocara (RJ). Esta
estrutura é marcada por intensa deformação em estado dúctil com geração de milonitos a partir de vários
litotipos diferentes, entretanto apresentando elementos estruturais muito constantes, com foliação milonítica
subvertical de atitude média 160°/87°, lineação de estiramento 240°/05° e vários indicadores cinemáticos que
mostram movimento transcorrente destral. Na região da Usina Hidroelétrica da Ilha dos Pombos, entre Além
Paraíba (MG) e Carmo (RJ), existem grandes lajedos no leito do Rio Paraíba do Sul, praticamente contínuos por
uma área de aproximadamente 1km por 400m, aonde foi realizado um perfil detalhado descrevendo as diferentes
rochas, suas texturas e estruturas dentro da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (ZCPS). Este trabalho visa
mostrar a relação de um dique de granito tardi-sin tectônico em relação a esta zona de cisalhamento, como este
corpo afeta a foliação milonítica, porém também é afetado pela deformação que gerou a ZCPS.

Figura 1: A e B) Localização geográfica da área de estudo, representada de forma simplificada pelo polígono
vermelho; ZCPS = Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (imagem de satélite obtida do “Google Earth”); C)
Mapa estrutural simplificado da área a jusante da UHE Ilha dos Pombos; Linha preta: Dique de Granito; Linhas
vermelhas: traço da foliação milonítica.

DISCUSSÃO
Este granito ocorre como um dique de espessura máxima de 4 metros e comprimento mínimo de 900
metros, com orientação principal N10W, fazendo um ângulo de 80° com a foliação milonítica da ZCPS, a qual
tem uma orientação de N70E. Entretanto este dique de granito apresenta terminação a sul com orientação N45E,
aproximando-se da orientação da ZCPS, domínio este em que apresenta foliação com atitude 143°/84°, definida
pela orientação preferencial de biotita. Sua terminação norte encontra-se encoberta pelo rio, porém nos ultimos
afloramentos visíveis o dique já apresenta uma mudança na direção aproximando-se de ENE. Este dique foi
estudado em detalhe, tendo sido dividido em 5 segmentos com base na sua orientação em relação a foliação
milonítica da ZCPS (Fig.1c), os quais serão descritos a seguir.
Segmento 1: Terminação Sul
Neste segmento o dique apresenta orientação N60E com foliação espaçada definida pela orientação
preferencial de biotita com atitude 143°/84°. A foliação milonítica apresenta atitude regional 163°/85°, com
lineação de estiramento 252°/05° e, a partir de 4m do dique, defletem para 150°/82° e 240°/03°,
respectivamente, com arrasto da foliação indicando movimento transcorrente sinistral na direção do dique. Neste
segmento os contatos do dique com as rochas encaixantes são aproximadamente retilíneos, entretanto é possível
observar feições que mostram sua relação intrusiva com as rochas encaixantes. O dique apresenta espessura de
2m, afinando para oeste até 0,7m, quando é recoberto por blocos e depois não é mais observado.
Segmento 2: Curvatura para NE
Neste segmento o dique muda de orientação até N25E com foliação espaçada definida pela orientação
preferencial de biotita com atitude 300°/88°. A foliação milonítica apresenta atitude regional 167°/86°, com
lineação de estiramento 254°/10° e, a partir de 4m do dique, apresentam uma deflecção mais pronunciada para
290°/81° e 018°/28°, respectivamente, com indicação de movimento transcorrente sinistral. Neste segmento os
contatos do dique com as rochas encaixantes são retilíneos e apresenta espessura variando de 1,5 a 2m.
Segmento 3: Parte Central N-S
Neste segmento o dique apresenta orientação próxima de N-S com foliação mais espaçada definida pela
orientação preferencial de biotita com atitude 085°/83°. A foliação milonítica das rochas encaixantes apresenta
atitude regional 145°/80°, com lineação de estiramento 232°/06° e, a partir de 4m do dique, apresentam uma
deflecção mais pronunciada para 270°/88° e 355°/15°, respectivamente, com indicação de movimento
transcorrente sinistral, ficando paralela a direção do dique. Entretanto os contatos do dique apresenta contornos
curvos, semelhantes a dobras com domínios cúspide-lobados, apresentando uma relação angular com a foliação
milonítica das rochas encaixantes variando, de subparalela ao contato nos flancos até ortogonal nas charneiras.
Neste segmento o dique apresenta espessura variando de 2 a 4m, ocorrendo domínios no granito com presença
de veios de quartzo de espessura centimétrica e orientação paralela a foliação espaçada, a qual é paralela ao
plano axial destas dobras.
Segmento 4: Parte Central NNW
Neste segmento o dique apresenta orientação para N10W com foliação muito fraca, localmente
inexistente, definida pela orientação preferencial de biotita com atitude 095°/85°. A foliação milonítica apresenta
atitude regional 340°/80°, com lineação de estiramento 255°/15° e, a partir de 4m do dique, apresentam uma
deflecção mais pronunciada para 273°/81° e 316°/50°, respectivamente, com indicação de movimento
transcorrente sinistral. Neste segmento o dique apresenta espessura variando de 1,5 a 3m e seus contatos
apresentam diferenças: o contato W é retilíneo, com a foliação milonítica paralelizada a este; o contato E
apresenta formas dobradas com domínios cúspide-lobados, e a foliação milonítica varia de subparalela ao
contato nos flancos até quase ortogonal nas charneiras. A foliação no dique é paralela ao plano axial destas
dobras.

Segmento 5: Curvatura para NNE
Neste segmento o dique apresenta orientação para N37E com foliação espaçada definida pela orientação
preferencial de biotita com atitude 128°/80°. A foliação milonítica apresenta atitude regional 330°/80°, com
lineação de estiramento 240°/10° e, a partir de 4m do dique, apresentam uma deflecção mais pronunciada para
127°/89° sem observar lineação, com indicação de movimento transcorrente sinistral. Neste segmento o dique
apresenta espessura em torno de 2,5m e seus contatos com as rochas encaixantes são abruptos e retilíneos.

CONCLUSÃO
A relação da orientação do dique de granito com a foliação milonítica das rochas encaixantes, bem como
sua deflecção ao redor deste dique, sugerem que o mesmo alojou-se em uma zona de falha antitética
aproximadamente ortogonal a orientação da ZCPS, e com movimento transcorrente sinistral, sentido oposto ao
da zona de cisalhamento. A movimentação desta falha na qual o dique está encaixado ocorreu ainda em regime
dúctil, com deflecção das estruturas pretéritas, foliação milonítica e lineação de estiramento. As terminações do
dique aproximando-se da orientação original da ZCPS e a presença nestas áreas de uma foliação no dique
ligeiramente mais intensa e subparalela a foliação milonitica das rochas encaixantes sugere que, apesar deste
defletir a foliação milonítica da ZCPS esta ainda esteve ativa, provavelmente em fase final, a ponto de gerar
deformação no dique. Quanto a foliação existente nas porções centrais do dique ainda não está claro tratar-se de
estrutura priméria e/ou secundária.
Desta forma entende-se que o alojamento deste dique de granito está relacionado com estágio tardi sin
tectônico da evolução da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul, e as análises geocronológicas pelo método U-P
em zircão deste granito, que estão em andamento, irão ajudar a balizar temporalmente o desenvolvimento da
ZCPS.
Agradecimento: À Marcus Vinicius dos Santos, gerente de serviços e operações de usinas, UHE Ilha dos Pombos / Light
Energia S.A., pela ajuda na realização dos trabalhos de campo.
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RESUMO
O Enxame de Diques da Serra do Mar (EDSM) ocorre ao longo da região costeira do Brasil abrangendo
os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e parte do Espírito Santo. Este enxame de diques insere-se no mesmo
contexto geodinâmico do magmatismo basáltico toleítico da Província Paraná-Etendeka, do Enxame de Diques
de Ponta Grossa, do Enxame de Diques de Florianópolis, das províncias basálticas continentais, das bacias
costeiras de Pelotas, Santos, Campos e Espírito Santo, na porção sul e sudeste da Plataforma Sul-Americana.
O estudo dos processos de heterogeneidade química do manto litosférico subcontinental tem sido feito,
no sudeste do Brasil, com base nos processos magmáticos relacionados ao Enxame de Diques da Serra do Mar.
No entanto, a pesquisa tem sido centrada no Estado do Rio de Janeiro, muito embora o enxame se prolongue
para sul, ao longo do litoral paulista. A abrangência da heterogeneidade do manto litosférico subcontinental sob
o sudeste do Brasil durante o rifteamento do Gondwana, no Cretáceo Inferior, depende da interpretação de dados
em larga escala. Neste contexto, foram realizados trabalhos de campo e análises petrográficas preliminares e
geoquímicas dos diabásios toleíticos que afloram predominantemente no litoral de São Paulo. Mais
subordinadamente, dados também foram gerados para regiões no sul do Estado do Rio de Janeiro, em áreas
limítrofes com São Paulo. Estes dados integram o banco do Grupo de Pesquisas EDSM-rifte da UFRuralRJ e
podem ser utilizados para refinar os modelos geodinâmicos relacionados à fragmentação do Gondwana
Ocidental no Cretáceo Inferior, ocorrida há cerca de 130 Ma.
Os diques de diabásios estudados, pertencentes ao Enxame de Diques da Serra do Mar, apresentam
orientação preferencial NE-SW, além de mostrarem espessura e extensão variável.
Como minerais essenciais podem-se identificar plagioclásio e piroxênio. Minerais opacos e apatita
ocorrem como minerais acessórios. Como minerais secundários, provenientes da alteração dos piroxênios, foi
possível reconhecer biotita, carbonato e uralita. De maneira geral, tais rochas ainda apresentam fenocristais de
plagioclásio e piroxênio, além de olivina e minerais opacos.
A partir dos dados litogeoquímicos levantados, as rochas estudadas correspondem a basaltos, além de
apresentarem caráter transicional e afinidade toleítica.
Palavras-chave: basalto, toleítico, litogeoquímica

INTRODUÇÃO
O Enxame de Diques da Serra do Mar ocorre ao longo da região costeira do Brasil abrangendo os
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e parte do Espírito Santo e insere-se no mesmo contexto geodinâmico do
magmatismo basáltico toleítico das grandes Províncias Basálticas Continentais da porção sul e sudeste da
Plataforma Sul-Americana. Este contexto geodinâmico está relacionado à fragmentação do Gondwana no
Cretáceo Inferior, com a formação das bacias de rifte de Pelotas, Santos, Campos e Espírito Santo e a geração
das maiores reservas de óleo e gás conhecidas do Brasil (p.ex.: Milani et al., 2000).
Com o passar dos anos, o estudo desse enxame de diques se intensificou, sendo hoje encontrados na
literatura, com relativa facilidade, modelos petrogenéticos, principalmente para à região do Rio de Janeiro. No
entanto, para seu prolongamento, localizado no litoral de São Paulo, os estudos tem sido feito mais recentemente
e ainda carecem de maior abrangência (Marques et al., 1999; 2003; 2005; Peres, 2010).
O estudo ora apresentado visa contribuir para o melhor entendimento desta porção do Enxame de Diques
da Serra do Mar, de modo a refinar os modelos previamente elaborados.
OBJETIVO
O trabalho em questão apresenta estudos preliminares diabásios toleíticos do Cretáceo Inferior que
afloram como diques ao longo do litoral do Estado de São Paulo e em regiões limítrofes com o sul do Estado do
Rio de Janeiro. Os dados petrográficos e geoquímicos apresentados no presente trabalho foram gerados por
Magalhães (2012). No entanto, Magalhães (op.cit.) não interpretou os referidos dados e, por isso, não os teve
incorporados à sua tese. O presente trabalho visa apresentar a petrografia dos diabásios da área estudada e
também classificar geoquimicamente as rochas bem como definir a que séries magmáticas estão relacionadas. O
estudo e integração desses dados aos já existentes na literatura devem permitir um entendimento mais robusto da
origem da provincialidade geoquímica do Enxame de Diques da Serra do Mar, bem como refinar modelos
geodinâmicos atualmente propostos para o rifteamento do Gondwana no Cretáceo Inferior.
LOCALIZAÇÃO
A área de estudo compreende o litoral de São Paulo, mais especificamente as cidades de Ilha Anchieta
(latitude: 23° 32' 59.1" S; longitude: 45° 04' 03.2" W), Maresias (latitude: 23° 46' 43.585" S; longitude: 45° 33'
45.894" W), Picinguaba (latitude: 23° 22' 38.779" S; longitude: 44° 50' 14.390" W), Salesópolis (latitude: 23°
34' 39.052" S; longitude: 45° 50' 35.367" W), São Sebastião (latitude: 23° 46' 28.242" S; longitude: 45° 37'
15.806" W) e Ubatuba (latitude: 23° 23' 52.008" S; longitude: 45° 0' 19.675" W). Adicionalmente, o estudo
também envolve a área limítrofe com o Estado do Rio de Janeiro, compreendendo a cidade de Paraty (latitude:
23° 8' 29.913" S; longitude: 44° 41' 44.924" W) e Juatinga (latitude: 23° 16' 52.486" S; longitude: 44° 32'
30.609" W).
DADOS DE CAMPO
Magalhães (2012) mostrou que os diques, na respectiva área de estudo, apresentam direção
predominantemente NE-SW, tendo extensões que variam, na sua maioria, de 10 a 20 metros. Subordinadamente,
alguns diques atingem extensões de cerca de 60 metros. Tais diques apresentam espessuras bem variáveis, mas,
em geral, encontram-se em torno de 1,0 a 1,5 metros. Os diques estudados exibem forma intrusiva retilínea e zigzag, sendo subordinadamente bifurcados. As margens resfriadas dos diques são da ordem milimétrica a
centimétrica.
PETROGRAFIA DE BASALTOS
O presente trabalho mostra que as rochas analisadas apresentam, na sua maioria, os seguintes tipos
texturais: hipohialina, intersertal, intergranular e inequigranular profirítica. A granulometria dos diabásios varia
de fina a média.

Nos diabásios estudados, compondo a matriz da rocha, foi possível reconhecer como minerais
essenciais: plagioclásio e piroxênio (possivelmente, augita e pigeonita e/ou hiperstênio). A apatita e minerais
opacos ocorrem como minerais acessórios. Como minerais secundários foi possível identificar biotita, uralita e
carbonato, todos provenientes da alteração dos piroxênios.
Os fenocristais presentes nas amostras incluem plagioclásio, piroxênio e subordinadamente, olivina e
minerais opacos.
LITOGEOQUÍMICA PRELIMINAR
Durante a realização deste trabalho foram analisadas 26 amostras de basaltos coletadas entre os Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo, mais especificamente abrangendo as folhas Ilha Anchieta, Juatinga, Maresias,
Paraty, Picinguaba, São Sebastião e Ubatuba.
As amostras foram analisadas quimicamente e os dados gerados foram posteriormente carregados em
softwares específicos de maneira que pudessem ser plotados em diagramas de classificação. Utilizou-se como
ferramenta os diagramas TAS e AFM de Rickwood (1989).
A Figura 1 mostra que as rochas, em base litogeoquímica, são classificadas como basaltos e que também
plotam no campo da série sub-alcalina.
O diagrama de Rickwood (1989), apresentado na Figura 2, mostra que os diabásios constituem uma
série de afinidade predominantemente toleítica.

Figura 1. Diagrama TAS de classificação de rochas e discriminação de séries (Rickwood, 1989) para os
diabásios estudados. A curva de Irvine & Baragar (1971) encontra-se inserida no diagrama.

Figura 2. Diagrama AFM de discriminação de séries (Rickwood, 1989) para os diabásios estudados. A = Na2O +
K2O; F = Fe2O3t; M = MgO (em %peso). A curva de Irvine & Baragar (1971) encontra-se inserida no
diagrama.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em dados petrográficos, geoquímicos e mineralógicos pode-se concluir que os diabásios do
Enxame de Diques da Serra do Mar analisados durante o desenvolvimento deste trabalho são classificados como
basaltos. Estes diabásios correspondem a uma série de caráter transicional de afinidade toleítica. Tal afirmação é
embasada pela ausência de olivina na matriz dessas.
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The Fission-Track Thermochronology (FTT) has been applied for decades to quantify rates and timing of
processes in the shallow crust. The most widely used approach is the External Detector Method (EDM).
The surface density of fossil fission tracks gives the information on the time 238U spontaneous fission is
being registered, and therefore the fission-track age, provided that the uranium concentration can be
determined. In EDM, this determination is carried out by inducing fission in the 235U with neutrons in a
nuclear reactor and counting the resulting tracks. Based on the studies made by Gombosi et al. (2014), we
present an alternative method of dating zircons using an electron probe microanalysis (EMPA) to measure
uranium concentration [U]. The EPMA-FT technique avoids the hazards of thermal neutron irradiation and
allows simultaneous chemical compositions to be determined. However, the EMPA-FT method overcomes
challenges associated with the LA–ICP-MS technique: i) Non-destructive technique; ii) smaller spot (5 µm)
than LA-ICP-MS (20–50 µm) and iii) greater accuracy in tracking of actinides (i.e., U, Th). Therefore, in many
geologic applications EPMA-FT may be an advantageous technique due to its low cost, fast turnaround time, and
the avoidance of neutron irradiation. After applied this methodology, with success, in samples of rapidly cooled
zircons, the next step was verify the applicability of the electron microprobe analyzer fission track (EMPA-FT)
in detrital zircons belonging to Bauru Basin, São Paulo state, Brazil. In this preliminary study twelve samples
were analyzed. These zircons belong to Santo Anastácio and Vale do Rio do Peixe Formations and the results
obtained shown very agreement between traditional Fission-Track and EMPA-FT. The uncertainty of the age of
is affected mainly by components that N238 (238U quantity), ρS (spontaneous fission-track density) and, in the
EMPA-TF case, Z factor. Other factors can affect the uncertainty of the age, but their contributions are
very small.
Apoio: FAPESP (2014/13792-5)
Palavras-chave: EMPA-TF, EMPA, Fission-Track, Detrital zircons, Bauru Basin
Reference: Gombosi D. et al (2014) Chemical Geology 363, 312–321
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A Formação Ferrífera Cauê é a principal hospedeira do minério de ferro proveniente do Quadrilátero Ferrífero
(QF) e apresenta grandes exposições na região denominada de Sinclinal Ouro Fino, no centro-leste do QF. Um
testemunho de sondagem da Formação Cauê no Sinclinal Ouro Fino foi estudado com o objetivo de caracterizar
a quimioestratigrafia dos elementos maiores, menores e terras raras (ETR). Foram coletadas 29 amostras das
diferentes litofácies presentes nos 510m do testemunho. Os litotipos encontrados no testemunho foram, da base
para o topo, Itabirito dolomítico, Itabirito silicoso, Itabirito goetítico e laterita. As amostras apresentaram
concentrações de Fe2O3Total entre 44,35% e 68,59%, de SiO2 entre 25,95% e 49,40%, de Al2O3 entre 0,05% e
0,5%, de MnO entre 0,1% e 0,6%, de MgO entre 0,18% e 2,50%, de P2O5 entre 0,2% e 0,6% e perda por
calcinação entre 0,06% e 7,37%. As concentrações de Fe, Al e Mn aumentam sistematicamente da base para o
topo do furo, enquanto o Si, Mg, P e voláteis apresentaram comportamento oposto. Esta variação dos elementos
maiores é característica do enriquecimento supergênico do ferro. O somatório dos ETR varia de 4,55 ppm a
171,67 ppm, com média de 24,48 ppm (± 29,30 ppm). Os valores de ETR não apresentam um padrão claro de
enriquecimento ao longo do furo, com exceção de uma amostra de itabirito goetítico que apresentou o valor
anômalo, em relação à média, de 171,67 ppm. O espectro de ETR+Y normalizado pelo PAAS (Post Archean
Australian Shale) apresenta anomalias positivas de Eu em todas as amostras, anomalias negativas e positivas de
Ce nas amostras mais superficiais e anomalias positivas de La e Y nas amostras mais profundas, com média da
razão Y/Ho de 35,37 ppm (± 5,50 ppm). As amostras apresentam um enriquecimento dos ETR pesados em
relação aos leves, demonstrado pela razão Tb/Pr menor que 1, com exceção da amostra anômala de itabirito
goetítico que apresentou um enriquecimento dos ETR leves em relação aos pesados com razão Tb/Pr igual a
5,35. As anomalias encontradas no espectros de ETR são compatíveis com espectros descritos por outros autores
para a Formação Cauê e outras formações ferríferas mundiais similares. A variação de concentração dos ETR ao
longo do furo pode ser proveniente dos diversos processos geológicos ocorridos na formação estudada, como o
enriquecimento supergênico. Porém, a falta de um padrão claro de enriquecimento dos ETR similar ao que
ocorre com o ferro, difere de resultados obtidos por outros autores para a Formação Cauê.
(Espaçamento simples 1,0)
Apoio: À FAPEMIG e a VALE que por meio dos projetos CRA RDP-00063-10 e CRA RDP-00067-10
apoiaram a realização deste estudo, à VALE por ceder as amostras e ao CNPq pela bolsa concedida ao
doutorando Geraldo Magela Santos Sampaio e pela bolsa de produtividade do orientador da pesquisa Herminio
Arias Nalini Junior
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A composição química de rochas sedimentares é largamente utilizada para delinear unidades específicas
de carbonatos e estratos clásticos. Nos últimos anos, muitos trabalhos tem sido realizados utilizando seqüências
carbonáticas Pré-cambrianas para entender os processos deposicionais, a evolução do sistema oceano-atmosfera
e as interações entre processos bióticos e abióticos durante a história da terra. A região denominada de
Quadrilátero Ferrífero localizada na porção central do Estado de Minas Gerais representa uma região
geologicamente importante do Pré-Cambriano brasileiro, devido a suas riquezas minerais. Embora muitos
trabalhos tenham sido realizados no Quadrilátero Ferrífero, pouca atenção tem sido dada às rochas carbonáticas e
não há estudos sistemáticos e detalhados sobre a estratigrafia, geoquímica de elementos maiores, menores e
traços e de elementos terras raras bem como de geoquímica isotópica.
Dessa forma com o objetivo de minimizar essa deficiência de dados geoquímicos de rochas carbonáticas
do Quadrilátero Ferrífero, foi realizado neste trabalho a determinação da composição química (elementos
maiores, menores e alguns elementos traços) e as razões isotópicas de carbono e oxigênio de amostras de rochas
carbonáticas pertencentes à Formação Gandarela, que é composta principalmente por mármores dolomíticos e
subordinadamente por itabiritos, filitos dolomíticos e filitos.
Esse trabalho foi realizado com amostras de rochas carbonáticas provenientes da Pedreira BEMIL, que
está localizada entre os municípios de Cachoeira do Campo e Ouro Preto. Foram coletadas 35 amostras de
rochas carbonáticas para análise. As amostras foram lavadas, cortadas e pulverizadas. A metodologia utilizada
na abertura das amostras consiste na digestão total de 0,25 g da amostra com adição de HCl, HNO3 e HF. A
determinação das concentrações dos elementos maiores, menores e traços foram realizadas via ICP-OES –
Agilent 725 – Laboratório de Geoquímica – UFOP. As análises isotópicas de carbono e oxigênio foram
realizadas no Laboratório de isotópos estáveis da University of Western Ontario – Canadá. As composições
isotópicas de carbono e oxigênio foram obtidas pela reação em tubo fechado com ácido fosfórico (100%) à 90 ᵒC
utilizando o espectômetro de massas de razões isotópicas - Micromass Optima. Os resultados obtidos foram
expressos em notação δ em partes por mil(‰) em relação à escala internacional V-PDB.
As amostras analisadas apresentam textura maciça e são constituídas basicamente por dolomita. Estruturas
estromatolíticas não foram encontradas, apesar de ser conhecida a presença destas estruturas na Formação
Gandarela. Rochas com grande quantidade de quartzo apresentam-se em tons mais escuros, com estrutura
maciça. Os dados geoquímicos, analisados em conjunto com o estudo petrográfico nos possibilitou inferir
quando houve modificação no aporte de sedimentos estabelecendo intervalos de contribuição terrígena. Os
resultados de δ13CVPDB variam entre –4,13 e +0,67 ‰, sendo que a maioria das amostras apresentam δ13CVPDB
entre -2,96 à +0,67 ‰, consistentes com aqueles encontrados em outras sucessões carbonáticas de mesma idade.
Os valores de δ18OVPDB oscilam entre – 18,42 e +0,87 ‰. A maioria das amostras analisadas possuem valores de
δ18OVPDB acima de -10,5 ‰, consistentes com os valores encontrados em sucessões carbonáticas
paleoproterozóicas bem preservadas.
Apoio: Fapemig/Vale CRA RDP 00063/10 e CRA RDP 00067/10
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Análises isotópicas Sm-Nd de 38 amostras de afloramento e de testemunho de sondagem de rochas
metassedimentares dos grupos Canastra e Vazante, Faixa Brasília Meridional, foram obtidas numa área de
aproximadamente 400 km2 no município de Vazante (NW de Minas Gerais). Foram também compilados da
bibliografia 13 dados de rochas do Grupo Canastra, 32 do Grupo Vazante, 95 do Arco Magmático de Goiás e
115 do Cráton do São Francisco.
O acervo de dados isotópicos mostra que tanto as rochas do Grupo Canastra quanto do Grupo Vazante
apresentam idades modelo (TDM) mesoproterozoicas a paleoproterozoicas. O primeiro exibe valores de 1.67 Ga a
2.34 Ga, com duas modas principais, uma de 1.8 Ga e outra de 2.2 Ga. Enquanto que o segundo exibe valores de
1.41 Ga a 2.76 Ga, com duas modas principais de 1.6 Ga e 2.0 Ga.
Analisando-se as idades modelo (TDM) disponíveis para o Cráton do São Francisco, que se assume como
a principal área fonte, tem-se um espectro de idades modelo (TDM) que varia de 2.39 Ga a 4.09 Ga, ou seja,
geração de crosta essencialmente no Arqueano, com três picos principais: 2.5 Ga, 3 Ga e 3.5 Ga.
Como as modas principais de idades modelo (TDM) obtidas para os Grupos Canastra e Vazante são
menores que as do cráton, deve haver nas suas áreas fontes contribuição de rochas com idades TDM mais baixas
que 2.39 Ga. Uma possibilidade seria o Arco Magmático de Goiás, que exibe uma ampla predominância de
idades modelo em torno de 1.0 Ga. Outra possibilidade seriam contribuições de magmatismo anorogênico, de
caráter juvenil, presente no Cráton do São Francisco, com idades reportadas na literatura de 1.2 Ga e de 0.9 Ga.
Comparando-se os dados acima citados para os grupos Canastra e Vazante, para o Arco Magmático de
Goiás e para o Cráton do São Francisco, é evidente que os valores obtidos para os grupos Canastra e Vazante se
encontram entre os valores obtidos para o Arco Magmático de Goiás (ou outras possíveis fontes juvenis
anorogênicas) e para o Cráton do São Francisco, ou seja, suas distribuições de idades modelos (TDM) podem ser
interpretadas como uma mistura destes dois reservatórios isotópicos.
Apoio: Votorantim Metais, UERJ, e CNPq
Palavras-chave: Neoproterozoico, Faixa Brasília Meridional, Zinco
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RESUMO
A borda meridional do cráton do São Francisco apresenta diversas gerações de ortognaisse e granitoides, cujas
idades variam desde o Mesoarqueano até o Paleoproterozoico. Os corpos arqueanos estão relacionados às
orogênias Santa Bárbara e Rio das Velhas, enquanto os ortognaisses paleoproterozoicos encontram-se associados
à Orogênia Acrecionária Minas, que compreende os cinturões Mineiro, Mantiqueira e Juiz de Fora. Dentre os
corpos paleoproterozoicos destaca-se o ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos, que possui xenólitos de um gnaisse
fino e de uma rocha metamáfica da sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes, bem como é cortado por
diversos corpos pegmatíticos e diques de metagranitoides hololeucocráticos. Suas rochas são leucocráticas,
cinzas, médias, apresentam estrutura gnáissica, fitas de quartzo e feldspato e são compostas por plagioclásio,
quartzo, microclima, biotita, apatita, zircão, allanita, titanita, ilmenita, epidoto, zoisita, clinozoisita, titanita,
sericita, clorita, óxido de titânio e carbonato. O plagioclásio (oligoclásio) ocorre em cristais desde tabulares até
xenoblásticos e encontra-se parcialmente substituído por sericita, zoisita, clinozoisita e epidoto, enquanto o
quartzo apresenta extinção ondulante, subgrãos poligonizados e forma agregados alongados, que podem alcançar
até 3 cm. A microclina primária apresenta contorno xenomórfico e caráter intersticial, enquanto a microclina
secundária ocorre em cristais xenoblásticos substituindo o plagioclásio ou truncando as faces do mesmo. A
biotita ígnea é a principal fase máfica, apresenta inclusões de apatita, zircão e allanita e ocorre
predominantemente em grãos hipidiomórficos com até 2,5 mm, porém predominam grãos em torno de 1 mm. A
biotita secundária é observada em grãos menores e xenoblásticos, que ocorrem ao redor da biotita primária ou
associados ao epidoto, muitas vezes formando aglomerados. Apatita, zircão e allanita ocorrem em cristais
idiomórficos ou hipidiomórficos, sendo que o zircão tende a exibir halo pleocróico quando incluso na biotita,
enquanto a allanita apresenta um sobrecrescimento de epidoto formando coronas. A titanita primária varia de
idiomórfica a hipidiomórfica e possui forma losangular, enquanto a titanita secundária está associada a alteração
da biotita ou envolvendo os minerais opacos. Em relação a geoquímica, as rochas do ortognaisse Ribeirão dos
Mosquitos possuem elevado conteúdo Na2O, Rb, Ba, Th e baixo de Y, bem como são peraluminosas, cálcioalcalinas, apresentam sutil anomalia de Eu, elevado grau de fracionamento dos ETR e assinatura de arco
magmático. Este corpo apresenta idade de cristalização U-Pb de 2146 ± 5 Ma, possui diversos grãos herdados
por volta de 2360 ± 33 Ma, que são compatíveis com a época de formação do ortognaisse Resende Costa, bem
como a idade TDM de 2,4 Ga implica no envolvimento de uma crosta oceânica paleoproterozoica na sua gênese.
Neste contexto, o ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos estaria associado ao arco Ritápolis e corresponderia ao
corpo com estrutura gnáissica mais novo no cinturão Mineiro.
Palavras-chave: Granodiorito, Ribeirão dos Mosquitos, petrografia, geoquímica, geocronologia U-Pb, cinturão Mineiro

1) INTRODUÇÃO
A borda meridional do cráton do São Francisco é considerada como uma área de grande importância
para a evolução crustal do continente sul-americano, pois apresenta diversas gerações de ortognaisse e
granitoides, cujas idades variam desde o Mesoarqueano até o Paleoproterozoico. Em termos gerais, os corpos
arqueanos estão relacionados às orogênias Santa Bárbara e Rio das Velhas e são representados pelos
ortognaisses tonalíticos a graníticos dos complexos metamórficos Campo Belo, Bonfim, Santa Bárbara, Passa
Tempo, Belo Horizonte e Bação, cujas idades estão associadas aos seguintes intervalos: 3212-3210 Ma; 29302895 Ma; 2795-2765 Ma; e 2750-2700 Ma (Teixeira et al., 1996, 1998; Lana et al., 2013; Romano et al., 2013).
De forma contrastante, os ortognaisses paleoproterozoicos encontram-se associados à Orogênia
Acrecionária Minas (Teixeira et al., 2015), que abrange a evolução geológica dos cinturões Mineiro (Ávila et al.,
2010), Mantiqueira (Noce et al., 2007) e Juiz de Fora (Heilbron et al., 2010), sendo que o cinturão Mineiro
compreende a acresção de pelo menos três arcos magmáticos, que foram designados de Serrinha, Ritápolis e
Resende Costa (Ávila et al., 2010, 2014; Teixeira et al., 2015), incluindo ainda o plutonismo correlato ao
batólito Alto Maranhão. Neste trabalho são apresentados dados de campo, petrográficos, geoquímicos e
geocronológicos do pluton Ribeirão dos Mosquitos, que encontra-se exposto entre as cidades de Resende Costa e
Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais e que corresponde ao ortognaisse mais novo do arco Ritápolis.
2) ORTOGNAISSE RIBEIRÃO DOS MOSQUITOS
2.1) Dados de campo
O ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos possui forma alongada segundo a direção NE-SW e ocorre na
parte SW da carta topográfica Resende Costa, sendo que suas principais exposições estão associadas à drenagens
e aos cortes da Ferrovia do Aço. Suas rochas são leucocráticas, cinzas, médias, com granulação entre 2 e 3 mm e
encontram-se deformadas, apresentando foliação anastomosada, estrutura gnáissica e fitas alongadas de quartzo
e feldspato (Figura 1a). Este corpo apresenta xenólitos alongados de um gnaisse fino, leucocrático e de uma
rocha metamáfica correlata à sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes, bem como é cortado por
diversos corpos pegmatíticos e diques de metagranitoides hololeucocráticos (Figura 1b), com espessuras que
variam desde alguns centímetros até métricas, podendo os mesmos serem concordantes ou não à foliação.

Figura 1 – Rocha do ortognaisse granodiorítico Ribeirão dos Mosquitos (a) com foliação metamórfica marcada
pela orientação dos grãos de biotita e pelas fitas alongadas de quartzo e feldspato. (b) cortada por dique de
metagranitoide (Mgr) hololeucocrático e de granulação fina correlacionado ao metagranitoide Ritápolis.
3.2) Petrografia
As rochas do ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos correspondem a granodioritos (Figura 2) e são
compostas por plagioclásio, quartzo, microclina 1 e biotita1, enquanto apatita, zircão, allanita, titanita 1 e ilmenita
são minerais acessórios. Epidoto1, epidoto2, epidoto3, zoisita/clinozoisita, titanita2, titanita3, sericita, clorita,
óxido de titânio e carbonato são minerais tipicamente secundários.

O oligoclásio é o mineral mais abundante, ocorre em cristais desde tabulares até xenoblásticos, possui
tamanho entre 0,3 a 3,0 mm, apresenta inclusões de zircão, apatita e allanita e encontra-se parcialmente
substituído por sericita, zoisita/clinozoisita e epidoto. O quartzo é observado em grãos desde xenomórficos até
granoblásticos, varia em tamanho de 0,5 a 2,8 mm, apresenta extinção ondulante, subgrãos poligonizados,
inclusões de zircão e apatita e está associado a fitas alongadas que podem alcançar até 3 cm. A microclina 1
apresenta contorno xenomórfico, intercrescimento pertítico, caráter intersticial, tamanho entre 0,2 e 2 mm e
encontra-se predominantemente límpida, enquanto a microlina 2 (metamórfica) ocorre em cristais xenoblásticos,
menores que 0,3 mm e aparece substituindo o plagioclásio ou truncando as faces do mesmo.
A biotita1 representa a principal fase máfica e ocorre em grãos hipidiomórficos com até 2,5 mm, porém
predominam grãos em torno de 1 mm (Figura 3a). Apresenta inclusões de apatita, zircão e allanita e muitas vezes
forma aglomerados com epidoto e titanita. A biotita 2 é observada em grãos menores e xenoblásticos, que se
desenvolvem ao redor da biotita 1 ou associados ao epidoto. Apatita, zircão e allanita ocorrem em cristais
idiomórficos ou hipidiomórficos, variam de 0,5 mm até menos que 0,1 mm, sendo que o zircão tende a exibir
halo pleocróico quando incluso na biotita, enquanto a allanita apresenta um sobrecrescimento de epidoto
formando coronas (Figura 3b). A ilmenita apresenta forma xenomórfica, ocorre em grãos menores que 0,5 mm e
pode estar parcialmente ou completamente substituída por titanita ou óxido de titânio.

Figura 2 – Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) com as rochas do ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos.

Figura 3 – (a) Cristais hipidiomórficos de biotita com inclusões de zircão e allanita;(b) grãos de allanita envoltos
por epidoto. Bt – biotita; Zr – zircão; Al – allanita; Ep – epidoto.

A titanita1 é um mineral de origem ígnea, geralmente idiomórfico ou hipidiomórfico com formato
losangular (Figura 4a) e ocorre geralmente em cristais menores que 1,5 mm, enquanto a titanita2 e a titanita3 são
produto secundários, com tamanho inferior a 0,5 mm, sendo que a primeira está associada a exsolução de Ti da
biotita (Figura 4b) e a segunda a substituição da ilmenita. Os minerais do grupo do epidoto variam de
idioblásticos a xenoblásticos e ocorrem substituindo o plagioclásio ou envolvendo os cristais de allanita (Figura
3b). O carbonato e a clorita são bem raros, sendo que o primeiro ocorre em grãos xenoblásticos menores que 0,4
mm associados a substituindo o plagioclásio, enquanto a clorita está relacionada a substituição da biotita,
formando normalmente cristais pseudomórficos.

Figura 4 – Grãos de titanita (a) primária e com formato losangular; (b) xenoblástica e associada a exsolução de
Ti da biotita. Bt – biotita; Ti – titanita.
3.3) GEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGIA
O ortognaisse Ribeirão do Mosquito apresenta sutil variação de SiO2, elevado conteúdo Na2O, Rb, Ba,
Th e baixo de Y. Os diagramas de Harker apresentam trends negativos para Fe2O3, MgO, MnO, TiO 2,P2O5,
indicando que Fe2O3, MgO, MnO estariam associados ao fracionamento da fase máfica principal, no caso a
biotita, enquanto TiO2 e P2O5 estariam associados ao fracionamento de ilmenita, titanita e apatita. Suas rochas
são peraluminosas, cálcio-alcalinas e plotam no limite dos campos dos trondhjemitos e granitos no diagrama de
feldspatos normativos (O'Connor, 1965). Apresentam elevado grau de fracionamento dos ETR (entre 50,33 e
90,37), enriquecimento dos ETRL em relação aos ETRP, sutil anomalia de Eu e plotam no campo de granitos de
arco vulcânico. Nos spidergram mostram enriquecimento dos LILE em relação aos HFSE, bem como assinatura
compatível com ambiente de arco magmático, destacando-se as anomalias negativas de Nb, P e Ti. O ortognaisse
granodiorítico Ribeirão do Mosquito apresenta idade de cristalização U-Pb (LA-ICPMS) de 2146 ± 5 Ma, bem
como diversos grãos herdados por volta de 2360 ± 33 Ma, que são compatíveis com a idade do ortognaisse
Resende Costa (Teixeira et al., 2015). Dados por Sm-Nd apontam idade TDM de 2,4 Ga, implicando no
envolvimento de uma crosta oceânica Paleoproterozoica na gênese do referido corpo.
4) DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Propõe-se que a cristalização magmática e as transformações secundárias no ortognaisse Ribeirão dos
Mosquitos correspondam a: apatita, zircão, allanita, ilmenita e titanita 1 foram os primeiros minerais a se
formarem por ocorrerem como inclusões nos principais minerais essenciais. Em seguida cristalizaram
plagioclásio e biotita1, que são representados por grãos predominantemente hipidiomórficos, enquanto quartzo e
microclina1 são xenoblásticos. Posteriormente formaram-se os minerais metamórficos representados por
epidoto1, epidoto2, titanita2, titanita3 e biotita2, enquanto epidoto3, zoisita/clinozoisita, microclina2, sericita, clorita
e carbonato teriam gênese associada a fluidos hidrotermais de origem externa ao ortognaisse Ribeirão do
Mosquito, possivelmente associados ao metagranitoide Ritápolis, que intrude o mesmo através de diversos
diques (Figura 1b).

Os dados obtidos apontam que as rochas do ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos são cerca de 212 Ma
mais recentes do que aquelas do ortognaisse Resende Costa, pois este corpo apresenta idade de cristalização de
2358 ± 10 Ma (Teixeira et al. 2015), bem como são mais antigas, cerca de 20 Ma, que as rochas do granitoide
Ritápolis, que apresenta idade de cristalização U-Pb (SHRIMP) de 2123 ± 33 Ma (inédita) e idade mínima de
cristalização por evaporação de monocristais de zircão de 2121 ± 7 Ma (Ávila, 2000). Neste contexto, o
ortognaisse Ribeirão dos Mosquitos está associado ao arco Ritápolis e corresponde ao corpo com estrutura
gnáissica mais novo no cinturão Mineiro.
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RESUMO
O Orógeno Araçuaí estÁ inserido no contexto do mosaico de faixas móveis da Província Geotectônica
Mantiqueira, sendo caracterizado como orógeno colisional e possui a peculiaridade de ter sido desenvolvido em
um ambiente oceânico peninsular parcialmente confinado (ex:golfo). Fazem parte da sua constituição granitóides
de arco magmático relacionado a subducção e ofíolitos, ambos de idade neoproterozoica. Envolve conjunto de
unidades litoestratigráficas e grandes estruturas sendo estas: formação da fase rift, sequencias de margem
passiva, lascas ofiolíticas, zona de sutura, arco magmático, granitos sin-colisionais e plútons pós-colisionais. As
unidades supracrustais no Orógeno Araçuaí estão representadas pelo Grupo Andrelândia e Rio Doce, como parte
do conjunto litológico informalmente denominado associação arco-antearco-embasamento que compreende
unidades de naturezas e idades diversas, que ainda carecem de melhor discriminação cartográfica e de dados
laboratoriais. Assim este trabalho tem o intuito de fornecer dados U-Pb (LA-ICP-MS) em zircões detríticos, para
melhor contextualização sobre o fundo geocronológico da unidade, proporcionando uma melhor compreensão da
história de deposição desta sucessão sedimentar na região, auxiliar na determinação da idade máxima de
deposição destas rochas e além de destacar as possíveis áreas fontes. Os resultados aqui obtidos são preliminares
e correspondem a análise de três amostras provindas da unidade Grupo Andrelândia: i-ii) quartzito impuro (CPR
06-CPR 07) e iii) biotita-granada-gnaisse (CPR 11). As etapas de preparação e concentração mineral foram
executadas segundo o fluxograma do Laboratório Geológico de Preparação de Amostras, LGPA-UERJ. A leitura
de isótopos de U-Pb foi realizado no LA-ICP-MS do Laboratório Multi usuário de meio ambiente e materiais
(MultiLab) da UERJ. A interpretação foi baseada nas idades Pb206/U238 com concordância igual ou superior a
80% e inferiores a 105 %. O padrão de idade de 588 Ma é referente ao metamorfismo sofrido pela bacia. Idades
mais jovens com um intervalo de 799 - 645 Ma estariam associadas ao evento magmático que resultou no arco
magmático Rio Negro (ca. 790 - 620 Ma) que relacionaria a uma bacia de back-arc, o que indica o início da
deposição de uma nova sequencia. Os intervalos de idade 1012 Ma-1660 Ma marcam uma contribuição de fontes
mesoproterozoica ainda não identificada. As fontes paleoproterozoicas podem estar relacionadas com
embasamento do Orógeno Araçuaí, representado por unidades como a Suíte Borrachudos (1729 - 1595 Ma), o
Complexo Juiz de Fora (2134 - 2084 Ma) e a Suíte Caparaó (2195 Ma). Acreções juvenis com intervalo de
idades entre de 2350-2320 podem ter funcionado como fontes prováveis. Ocorre também uma contribuição
Arqueana demonstrada pelo intervalo 2575 - 2670 Ma. Estes dados preliminares já supõem quais terrenos
serviram como fonte de sedimentos para a formação das unidades paraderivadas, coerente com um ambiente
plataformal (em relação ao craton do São Francisco), porem com uma contribuição de rochas de arco magmático
de ca. 720 Ma, que pode estar relacionado a uma bacia de back arc (arco Rio Negro).
Palavras-chave: U-Pb, zircões detríticos, proveniência

1 INTRODUÇÃO
O Grupo Andrelândia esta contido no Orógeno Araçuaí juntamente com o Grupo Rio Doce, como parte
do conjunto litológico informalmente denominado associação arco-antearco-embasamento que compreende
unidades de naturezas e idades diversas, que ainda carecem de melhor discriminação cartográfica e de dados
laboratoriais (Pedrosa-Soares et al, 2007).
Na área de estudo o Grupo Andrelândia pode ser definido como um conjunto de paragnaisses
granatíferos e/ou biotíticos/muscovíticos, diversamente migmatizados e/ou milonitizados, ricos em corpos
pegmatíticos, que margeia a Serra do Caparaó (Horn, 2007).
Este trabalho consistiu na aquisição de dados U-Pb LA-ICP-MS dos grãos de zircões detríticos extraídos
do Grupo Andrelândia que aflora na parte sudoeste do Orógeno Araçuaí, mais precisamente na área que
compreende a Zona de Cisalhamento Guaçuí. Isto foi feito com o intuito de fornecer dados sobre o fundo
geocronológico da unidade, proporcionando uma melhor compreensão da história de deposição desta sucessão
sedimentar na região, auxiliar na determinação da idade máxima de deposição destas rochas e além de destacar
as possíveis áreas fontes.
2 CONTEXTO GEOTECTÔNICO
A área alvo está inserida no no Orógeno Araçuaí inserido no contexto do mosaico de faixas móveis da
Província Geotectônica Mantiqueira, que representa um sistema orogênico Neoproterozóico. Diferente dos
outros orógenos o Araçuaí é caracterizado como um orogéno colisional e envolve conjunto de unidades
litoestratigráficas e grandes estruturas da fase rift, sequências de margem passiva, lascas ofiolíticas, zona de
sutura, arco magmático, granitos sin-colisionais e plútons pós-colisionais (Pedrosa-Soares & WiedemannLeonardos 2000; Pedrosa-Soares et al. 2000; Heilbron & Machado, 2003).
Estratigraficamente é constituído por um embasamento Arqueano e Paleoproterozóico, compreendido
pelo Complexo Guanhães que envolve gnaisses e migmatitos TTG (2867-2711 Ma), corpos graníticos (2710
Ma), faixas metavulcanossedimentares e corpos graníticos da Suíte Borrachudos (1740 a 1670 Ma) (Noce et al.
2007a). Seguido do Complexo Gouveia, formado por rochas gnáissico-migmatíticas, granitos (2839 Ma) e uma
sequência greenstone belt (2971 Ma). Complexo Porteirinha. O Complexo Juiz de Fora é composto por um
enderbito característco (2134-2084 Ma) (Noce et al. 2007a). O Complexo Pocrane é atribuído ao intervalo
Arqueano-Paleoproterozóico. As rochas da Suíte Caparaó são datadas em 2195 Ma (Silva et al. 2004). As
unidades Neoproterozóicas estão representadas pela Suíte Salto da Divisa (875 Ma), pela Suíte Pedro Lessa (906
Ma) (Noce et al. 2007a), seguidos pelo Membro Rio Preto da Formação Chapada Acauã (Babinski et al. 2005).
A fase de margem passiva da bacia precursora é destacada pela Formação Chapada Acauã com idade de
deposição máxima em 864 ± 30 Ma (Pedrosa-Soares et al. 200) e a Formação Ribeirão da Folha. Também
constitui esta fase as rochas ofiolíticas (660 ± 29 Ma) (Heilbron et al. 2004).
As unidades Neoproterozóica e Cambriana das fases pré a pós-colisionais são discriminadas em quarto
estágios orogênicos: pré-colisional (630-585 Ma), sin-colisional (585-565 Ma), tardi-colisional (565-535 Ma) e
pós-colisional (520-490 Ma) (Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos, 2000; Pedrosa-Soares et al. 2007; Silva
et al. 2002).
3 GEOLOGIA LOCAL
Os resultados aqui obtidos são preliminares e correspondem à análise de três amostras provindas da
unidade Grupo Andrelândia na área de estudo (Figura 1), sendo estas: i) CPR 06 - ii) CPR 07, ambas
classificadas como um quartzito impuro; iii) CPR 11, classificada como um biotita-granada-gnaisse.

Figura 1. Mapa geológico da Folha Espera Feliz com ênfase na localização dos pontos analisados, com destaque as
litologias do Grupo Andrelândia e Suíte Caparaó.

4 GEOCRONOLOGIA U-Pb
Com as amostras recolhidas em campo, as etapas de preparação e concentração mineral foram
executadas segundo o fluxograma do Laboratório Geológico de Preparação de Amostras, LGPA-UERJ, para
preparação de amostras para análises geocronológicas. A etapa de aquisição de grãos ocorreu através de catação
manual em uma lupa binocular, adquirindo um número mínimo de 180 grãos de zircões para cada amostra. Yais
grãos foram montados em epóxi, seguido por imageamento com microscópio eletrônico de Varredura (MEV)
(QUANTA 250). A leitura de isótopos de U-Pb foi realizada por LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry) modelo New Finningan NEPTUNE MC-ICP-MS pertencente ao
Laboratório Multi usuário de meio ambiente e materiais (MultiLab) da UERJ, que realiza a leitura de
concentrações dos isótopos de Pb e U em grãos de zircão, pelo sistema de ejeção de material retirado da
superfície do grão através de um tiro realizado por laser ablation. O diagrama de concôrdia e as parcelas de
densidade de probabilidade foram calculados no programa ISOPLOT. A interpretação foi baseada em dados de
zircão detríticos com as idades 206Pb/U238 que apresentaram concordância igual ou superior a 80% e inferiores a
105 %.
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
De 167 grãos analisados na amostra CPR 06, cento e dois atenderam aos padrões estabelecidos para o
cálculo de idade. As imagens de catodoluminescência (CL) mostram que os grãos de zircão são na maioria
subarredondados, caracterizando sua origem sedimentar. É possível notar um zoneamento de cor clara por vezes
bem definido, com tamanho variando de 100 a 300 mm, por vezes fraturados. Foram destacados 10 picos de
idades( Figura 2).

Figura 2. Histograma e diagrama de densidade de probabilidade para as idades de zircão detrítico de CPR 06 (quartzito
impuro). Com as idades destacadas nos picos de idade encontrados na amostra.

Os intervalos de idade apresentam os seguintes principais picos: 588 Ma; 668 Ma; 799 Ma; 966 Ma;
1376 Ma; 1660 Ma; 2017 Ma; 2098 Ma; 2171 Ma e 2321 Ma. Observa-se um grande número de zircão
marcando a idade de metamorfismo no Brasiliano (588 Ma). As idades mais jovens estão relacionadas com
eventos magmáticos mais recentes e marcam a deposição máxima da bacia, representadas pelo pico de 799 Ma.
Os picos de 1376 Ma e 1660 Ma definem uma contribuição de fontes Mesoproterozoicas. O intervalo de 1775
Ma a 2321 Ma demonstra uma considerada participação de fontes Paleoproterozoicas.
Noventa e oito dos 162 grãos analisados na amostra CPR 07 foram utilizados para a geração dos
diagramas. Os grãos de zircão ocorrem na maior parte incolor a amarelados, as imagens de CL revelam que os
grãos possuem granulometria variando de 50 a 150 mm, de forma prismática a subarredondados, com
fraturamento e zoneamento interno. Foram gerados 11 picos de idades sendo estes: 598 Ma; 645 Ma; 1012 Ma;
1270 Ma; 1629 Ma; 1732 Ma; 1908 Ma; 2079 Ma; 2406 Ma; 2575 Ma e 2670 Ma (Figura 3).

Figura 3. Histograma e diagrama de densidade de probabilidade para as idades de zircão detrítico da amostra CPR 07
(quartzito impuro do Grupo Andrelândia), destacaram-se os picos de idades adquiridos dentro dos padrões determinados
para a análise.

Nota-se que a aparição da idade que define o metamorfismo do Brasiliano (598 Ma) ocorre de maneira
bem definida. Fontes Mesoproterozoica podem estar envolvidas como destacado pelo intervalo de idades de
1012 Ma – 1629 Ma. O intervalo que determina a participação de fontes Paleoproterozoica representa a maioria
das idades encontradas (1732 Ma – 2406 Ma). Observa-se uma pequena influencia de fontes Arqueana como
demonstrado pelo intervalo de idades 2575 Ma – 2670 Ma.
Dos 162 grãos analisados da amostra CPR 11, noventa e oito foram selecionados para a elaboração das
idades. Os grãos são predominantemente amarelados a marrom, as imagens CL mostram que os grãos são na
maioria prismáticos alongados as vezes subarredondados, com presença de zoneamento interno em alguns deles,
com tamanho variando de 200-400 mm. Há grãos escuros com possível alto U. Foram produzidos 7 picos bem
definidos: 583 Ma; 717 Ma; 1185 Ma; 1687 Ma; 1777 Ma; 1951 Ma e 2236 Ma (Figura 4 ).

Figura 3. Histograma e diagrama de densidade de probabilidade para as idades de zircão detríticos da amostra CPR 11
(biotita-granada-gnaisse pertencente ao Grupo Andrelândia), mostrando a distribuição dos principais picos de idades obtidos
na amostra.

O pico que define o metamorfismo interpretado como do Brasiliano (588 Ma) aparece bem delimitado
no diagrama e ocorre de forma constante como observado nas outras amostras. A idade mais jovem relacionada
ao evento magmático mais recente é representada pelo pico de 717 Ma. O intervalo de 1185 Ma destaca a real

contribuição de fontes Mesoproterozoica na construção da bacia. A participação de fontes Paleoproterozoica fica
destacada no intervalo de idades 1777 Ma-2236 Ma.
6 CONCLUSÕES
As amostras produzem padrões de idades semelhantes o que destaca de forma delimitada a evolução da
bacia. Foi possível interpretar a idade referente ao metamorfismo sofrido pela bacia, que é mostrado de forma
constante nos resultados, sendo definido em Ca. 588 Ma (Valeriano et al. 2004). As idades mais jovens com um
intervalo de 799 Ma-645 Ma estariam associadas ao evento magmático que resultou no arco magmático Rio
Negro (ca. 790-620 Ma)(Tupinambá et al. 2012) que relacionaria a uma bacia de back-arc, marcando o limite
inferior da deposição de uma nova sequencia. Os intervalos 1012 Ma-1660 Ma marcam uma contribuição de
fontes mesoproterozoica ainda não identificada (Valladares et al. 2004; Valeriano et al. 2004). As fontes
paleoproterozoicas podem estar relacionadas com o embasamento do Orógeno, representado por unidades como
a Suíte Borrachudos (1729-1595 Ma) (Noce et al. 2007a), o Complexo Juiz de Fora (2134-2084 Ma) (Noce et al.
2007a) e a Suíte Caparaó (2195 Ma) (Silva et al. 2002 e 2004). Tendo também como possível fonte o domínio
acrescionário juvenil idades no intervalo de 2350-2320 Ma (Teixiera et al. 2015). Nota-se uma contribuição
Arqueana demonstrada pelo intervalo de idades de 2575 Ma-2670 Ma.
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA DAS ROCHAS METABÁSICAS DA
SUÍTE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE RECREIO, SE DE MINAS GERAIS, SEGMENTO
CENTRAL DO ORÓGENO RIBEIRA
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A área de estudo localiza-se na região compreendida pelo município de Recreio, sudeste de Minas Gerais (MG),
no segmento central do Orógeno Ribeira, Domínio Juiz de Fora do Terreno Ocidental, próximo ao contato basal
do Terreno Paraíba do Sul-Embu.
A Suíte Metabásica Barreiro - SMB localiza-se na porção central da área mapeada, ocorrendo como faixas
alongadas e estiradas segundo orientação NE-SW, apresentando espessura real de aproximadamente 80 a 100m
para os corpos principais e cerca de 30m para os subordinados. Ocorrem encaixadas em um ortogranulito
foliado, denominado Granada-ortopiroxênio charnockito (Suíte Salvaterra).
A SMB é constituída por gabronoritos, segundo análise modal semiquantitativa, e pode ser subdividida em duas
litofácies principais: a primeira de granulometria fina e textura equigranular e a segunda de granulometria média
a grossa e textura inequigranular. Sua assembléia mineralógica é marcada por plagioclásio (andesina a
labradorita), ortopiroxênio (hiperstênio), clinopiroxênio (diopsídio), minerais opacos, biotita, quartzo, apatita,
titanita e minerais acessórios (zircão). São observadas paragêneses metamórficas estáveis na fácies granulito
(cpx + opx + pgcl e cpx + opx + pgcl + qtz), por vezes sendo observadas paragêneses relacionadas ao
retrometamorfismo para fácies anfibolito superior (substituição de ortopiroxênio por anfibólio e biotita).
Através de análise geocronológica (LA-ICPMS, U-Pb em zircão), foram obtidas as idades neoproterozóicas de
766 ± 13 Ma, interpretada como idade de cristalização do protólito ígneo durante o Rifte Criogeniano, e idade de
612.4 ± 7.1 Ma, interpretada como a idade de metamorfismo, ainda durante o Ciclo Brasiliano.
Os dados litogeoquímicos indicam tratar-se de uma suíte básica, caracterizada por gabros a dioritos subalcalinos. As duas fácies desta suíte definem um trend da série toleítica e não podem ser diferenciadas em termos
geoquímicos. Em termos de ambiência geotectônica, os diagramas geoquímicos utilizados corroboram a
interpretação de que tais rochas estão relacionadas a um ambiente intraplaca continental, com composição
variando de CRB (Continental rift basalts) a MORB (Mid ocean ridge basalts), assinatura sugestiva de ambiente
distensivo.
Palavras-chave: Gondwana, Criogeniano, Continental basalts
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SÍNTESE DE LaPO4, CePO4 e NdPO4 PARA UTILIZAÇÃO COMO PADRÕES EM LA-ICPMS
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A técnica de laser ablation acoplada à espectrometria de massa (LA-ICPMS) tem sido amplamente
utilizada nas determinações das composições químicas pontuais de diversos minerais. Para a obtenção de dados
confiáveis é necessário utilizar padrão de composição bem conhecida, homogêneo e em quantidade suficiente
que garanta sua utilização por um longo tempo. Neste trabalho buscamos contribuir com a síntese de fosfatos de
terras raras para uso no LA-ICPMS e outros laboratórios de microanálise do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP)
Geoanalítica do Instituto de Geociências (IGc)-USP. Assim foi realizada a síntese do LaPO4, CePO4 e NdPO4.
Para a obtenção do material sintético foi adotada metodologia já considerada na literatura (Cherniak et al,
2004; American Mineralogist, 89(10): 1533-1539), porém com algumas adaptações necessárias ao uso do
Laboratório de Química do NAP Geoanalítica (material inicial, menores tempos de resfriamento e fusão e
tempos de secagem variável de acordo com a umidade do composto microcristalino). As sínteses foram
subdivididas em três procedimentos: (1) síntese do fosfato microcristalino a partir de nitratos hidratados
[La(NO3)3·6H20 e Ce(NO3)3·6H20] e óxido [Nd2O3] dissolvidos em água destilada e HNO3; (2) fusão pelo fluxo
de uma mistura de MoO3:Li2CO3 ou Na2CO3; (3) dissolução em meio básico com água destilada e NaOH para
obtenção dos cristais finais.
Os cristais obtidos apresentaram textura lamelar fina, de fácil quebra, hábito prismático e dimensões sub
a milimétricas. Os cristais de LaPO4 foram os de menor dimensão, enquanto os de CePO4 e o NdPO4
apresentaram tamanhos similares. Cada fosfato apresentou determinada cor: (1) LaPO4 incolor; (2) CePO4
amarelo claro e (3) NdPO4 lilás. Os cristais apresentaram faces regulares e leve zoneamento para as bordas
(imagens de elétrons retroespalhados), não confirmada e análises químicas semi-quantitativas. Todos os cristais
apresentaram pequenas inclusões. Mesmo com as adaptações necessárias, foram obtidos resultados satisfatórios,
uma vez que os fosfatos sintetizados atingiram até 1,5mm. Apesar da textura lamelar fina, os cristais são bastante
similares, inclusive na cor, aos grãos obtidos no trabalho de referência. Acredita-se que a hábito lamelar fino e o
comportamento quebradiço dos grãos seja devido às adaptações realizadas em relação à metodologia original, de
aumento e diminuição da temperatura na etapa de fusão do composto microcristalino. Essas diferenças devem
ser melhor analisadas e compreendidas em etapas futuras do trabalho.

Apoio: Núcleo de Apoio à Pesquisa Geoanalítica – Universidade de São Paulo
Palavras-chave: fosfato, terras raras, síntese, LA-ICPMS
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RESUMO
A passagem de um bólido em 9/01/2015, às 15:35h no interior de São Paulo, foi registrada por vídeo e
fotos postadas na internet. Foram recuperadas duas massas maiores de 450 g e 520 g, sendo que da segunda massa
uma amostra de 22 g foi cedida para análise e depósito mínimo de 20 g no Museu Nacional. Já foram feitas
diversas outras expedições à região e apesar de termos informações do local em que caíram pelo menos outros 6
fragmentos e a certeza de que diversos outros estejam espalhados pela elipse de dispersão, nenhuma outra massa
foi recuperada com exceção de duas pequenas massas totalizando 7,8 g encontradas por André Moutinho.
Possivelmente estejam enterradas no solo do arenito Botucatu e as chuvas e a vegetação encobriram os buracos.
Trata-se de um condrito ordinário formado, na maior parte de côndrulos, de minerais ferro-magnesianos
(olivinas, piroxênios e vidro feldspático), ferro-niquelífero (kamacita, taenita e plessita) e troilita . A presença de
olivina equilibrada (Fe 23,7 ± 0,5) e teor de Co da kamacita (0,92 ±0,1) permitem classificá-lo química e
estruturalmente como do tipo L4. As olivinas límpidas com poucas fraturas e com extinção reta a ondulante são
indicativos de que tenha sofrido choques de baixa intensidade; classificação S2. Por ser recuperado logo após a
queda, a classificação do grau de intemperismo é W0.
O meteorito é friável e poroso, reduzível com facilidade em côndrulos e grãos. Apesar de não existir uma
correlação entre porosidade e densidade com o tipo petrográfico, os condritos ordinários friáveis podem ser brechas
formadas em regolitos ou em zona de falhas de um asteroide.
Palavras-chave: Porangaba, meteorito, condrito

INTRODUÇÃO
A passagem de um bólido em 9 de Janeiro de 2015 por volta dasas 15:30h (horário de verão) foi observada
no interior paulista e filmada por uma câmara de segurança em Lençóis Paulistas e a esteira de fumaça fotografada
em Lençóis Paulistas e Tatuí. Estrondos foram ouvidos na região entre Tatuí, Conchas, Porangaba e Bofete.
Enquanto uma equipe da BRAMON (Brazilian Meteor Observation Network) baseada nas informações existentes
tentavam determinar a região de queda do possível meteorito, a primeira autora era informada pelo proprietário de
um sítio em Porangaba que seu funcionário Julio Carvalho da Silva e seu filho Eduardo viram uma pedra cair
próximo a sua janela. Eles contaram que escutaram ) um som vibratório como um chiado caindo do céu, além dos
estampidos parecendo trovão prolongado (estranharam pois o céu estava sem nuvens de chuva. A rocha caiu bem
próximo a eles e acertou uma palmeira rara, enterrando-se cerca de 25cm no solo. No final de semana me dirigi
ao local onde encontrei com R. Poltronieri, Andrea Bartorelli e Carlos Cornejo, convidados do dono do sítio, que
nos deixou examinar fisicamente e fotografar o meteorito de cerca de 450 g, mas preferiu guardá-la como relíquia
snegando-se a negociá-la.
No segundo final de semana o colecionador André Moutinho foi ao local e encontrou duas pequenas massas
sobre o solo. Posteriormente, descobriu-se que o Sr. José Maria e seu sobrinho também haviam recuperado uma
massa de 520g. Eles também escutaram o som de trovão e o chiado como silvo de objetos caindo e apesar de ter
visto pelo menos 4 massas só recuperaram uma, que foi adquirida pelos co-autores integrantes da BRAMON e um
fragmento de 22 g cedida ao Museu Nacional para análise e depósito mínimo de 20g exigido para aprovação de
um meteorito pelo NomCom (Comitê de Nomenclatura do Meteoritical Society).
Retornamos ao local outras vezes e nenhuma outra massa foi recuperada até o momento. A chuva e a
vegetação podem ter apagado os vestígios dos outros fragmentos possivelmente enterrados no solo daquela região
onde prevalece o arenito Botucatu.
MATERIAIS E MÉTODOS
Da massa de 450 g uma pequena amostra que se desprendeu da massa principal foi fornecida para análises
preliminares de microscopia óptica e microssonda eletrônica, uma Jeol superprobe superprobe JXA 8230 do
Departamento de Geologia da UFRJ. Da amostra de 22g restou apenas 2g para análises sendo confeccionada 2
lâminas polidas para exames de microscopia e microssonda eletrônica.

(a)
(b)
(c)
Figura 1 – (a) – foto recebida por er-mail no dia da queda mostrando o buraco no qual foi recuperado. (b) – foto
da massa recuperada pelo José Maria; (c) amostra anterior mostrando o interior condrítico da parte serrada.
Características
Descrição Macroscópica
A amostra de 420 g foi encontrada em um buraco de aproximadamente 20 cm de profundidade e se
encontrava coberta por crosta de fusão preta fosca e irregular que cobria praticamente todo o meteorito com
exceção de duas pontas quebradas, possivelmente devido ao pé de cabra utilizado para retirar a amostra do buraco
(fig.1a). Da amostra do Sr José Maria de 520 g já havia sido retirada um pedaço de aproximadamente 150 g
quando tivemos acesso a peça, parecendo também já faltar parte em uma das pontas. A parte serrada mostrava o
interior cinza claro distinguindo-se da crosta de fusão preta, algumas manchas amarronzadas em torno de alguns

flocos de ferroniquelífero, mostrando um início de intemperização, destacando-se uma riqueza de côndrulos que
pareciam saltar em 3D da superfície serrada a seco em serra starret de mão, com côndrulos variam em tamanho de
0,1mm a 4,5 mm (fig. 1c). A amostra menore de 3,5 g apresentava-se totalmente coberta por crosta de fusão
enquanto a outra de 2,9 g em forma piramidal apresenta a base fragmentada exibindo os côndrulos bem delineados.
Descrição Microscópica
A composição modal, tamanho de côndrulos, tipo petrológico, estágio de choque e grau de intemperismo
foram determinados por microscopia óptica em luz transmitida e refletida naturais e polarizadas em lâminas finas
polidas e atacadas com nital 2%. A classificação dentro do grupo químico e a confirmação do tipo petrológico
foram determinadas por análises quantitativas em microssonda eletrônica.
Para a determinação da composição modal do ferrometálico, troilita e silicatos do meteorite utilizou- se uma
sequência de fotos em microscopia ótica em luz polarizada, as fotos foram agrupadas no photomerge de tal forma
a obter a foto da lâmina completa, a análise modal foi realizada com o programa ImageJ através de threshold e
análise para determinar a porcentagem de cada fase. A lâmina polida examinada deu em em volume 88,8% de
silicatos e poros, 6,3% de troilita e 4,8% de ferro-niquelífero metálico. Estas quantidades estão dentro da faixa
dos condritos tipo L. O s tamanhos aparentes dos côndrulos foram medidos também utilizando-se da mesma
técnica do threshold e análise no ImageJ e por medições diretas no microscópio óptico, encontrando uma grande
variedade de tamanhos desde 0,03 mm a 1,2mm e tamanho médio de 0,6 mm, valor bem próximo ao do grupo
químico L de 0,7 mm (Krot et al., 2004).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 2 – Fotomicrografias em luz polarizada a-d, e em luz refletida e-f: (a) côndrulo de olivina barrada; (b)
côndrulo de piroxênio excentro-radial; (c) côndrulo de olivina barrada e porfirítica; (d) cristal de olivina, (d)
troilita, kamacita e plessita; e (f) cristal de cromita idiomórfica na borda de kamacita.
Os côndrulos em sua maioria são bem delineados, algumas vezes envoltos em um envólucro de sulfeto e
ferroniquelífero metálico típicos de meteoritos do grupo petrológico 3 (Fig. 2). Os côndrulos podem ser facilmente
identificados e classificados de acordo com o esquema textural proposto por Gooding and Keil (1981). Eles

consistem em olivina barrada (BO), piroxênio porfirítico (PP), olivina e piroxênio porfiríticos (POP) e
criptocristalinos (C).
O ferroniquelífero metálico e a troilita estão distribuídos em toda a superfície, dentro e fora dos côndrulos,
mas uma parte se encontra delineando a borda de alguns côndrulos.
A matriz é composta basicamente de olivinas, piroxênios, ferroniquelífero, troilita e uma quantidade bem
pequena de cromita, praticamente não foram observados plagioclásios e estes se presente se confundem com o
grande número de poros em geral localizados ao redor dos côndrulos parecendo isolá-los da matriz. Talvez por
esta razão o meteorito seja bem friável desmanchando-se com facilidade em um monte de grãos e côndrulos.
A olivina ocorre como grãos de tamanhos diferentes tanto na matriz como no interior dos côndrulos, de
tamanho micrométrico a aproximadamente 600 µm. Os cristais de olivina são na maioria das vezes euhédricos e
límpidos, apresentam poucas fraturas irregulares e exibindo extinção reta a levemente ondulada. Estas feições são
indicativas que o meteorito não sofreu metamorfismo de choque apreciável (Stöffler et al., 1991). A composição
química das olivinas foi determinada por microssonda eletrônica sobre um grande número de grãos no interior dos
côndrulos e na matriz. A razão entre Fe/Mg é um parâmetro crítico na classificação dos meteoritos (Keil &
Fredriksson, 1964). Foram analizadas diversas olivinas com 48 pontos fechando em áaproximadamente 100%. O
teor de faialita calculado pela razão de FeO/(FeO+MgO dá um resultado bem marcante de 23,7 ±0,5 mol% de
faialita, mostrando uma homogeneidade típica de condritos bem equilibrados do tipo petrográfico entre 4-6.
Estão presentes orto e clinopiroxênios, sendo os ortopiroxênios bem definidos. A razão de Ferrosilita
FeO/(FeO+MgO+CaO) de (Fs 20,5±0,5 Wo1,0±0,2; n=16).
Não foram observados plagioclásios, apenas vidro feldspático entre as barras de olinina nos côndrulos BO.
Minerais opacos (ferro-niquelífero metálico, sulfetos e cromita), as fases metálicas kamacita, taenita e
plessita ocorrem junto ou isolados da troilita em diferentes partes e diferentes formatos e tamanho tanto nos
côndrulos quanto na matriz. Alguns côndrulos são circundados por uma fina camada de troilita e grãos metálicos.
Por ataque químico com nital 2% pode-se verificar a distinção entre kamacita, taenita e plessita. Por microssonda
eletrônica verificou-se que a kamacita é composta de 6,4±0,5 % Ni and 0,94±0,1 % Co; n=19. O teor de Co da
kamacita está de acordo com a classificação dentro do grupo químico L (Kallemeyn et al., 1989; Rubin, 1990).
Outros minerais
Verificou-se a presença de alguns minerais com composição de piroxênio contendo Al , mas não se parecem
com inclusões ricas em Calcio e Alumínio, CAI´s. Outros minerais acessórios como clorapatita podem estar
presentes como observada em uma foto dos minerais fragmentados durante o corte circulada na internet, porém
não se teve acesso a este material para análise na microssonda e a pequena quantidade de material disponível para
análises não possibilitou que um trabalho mais detalhado fosse realizado.
Trabalhos futuros
Serão realizadas análises de susceptibilidade magnética, espectroscopia de Mossbauer, porosidade e análises
isotópicas assim que se conseguir mais material para estudo uma vez que a quantidade cedida de 22g é insuficiente
para pesquisas mais detalhadas uma vez que 20 g tem que permanecer intacta para depósito exigido pela Sociedade
Meteorítica para que um meteorito possa ser aprovado pelo NomCom (Cometê de Nomenclatura).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Basedo na presença de côndrulos, tamanho dos côndrulos, abundância de fases metálicas e características
mineralógicas, o meteorito pode ser classificado como condrito ordinário do grupo L. Baseado nas análises
químicas por microssonda eletrônica, teor de faialita da olivina Fa 23,7 e ferrosilita do piroxênios pobre em Calcio
Fs 20,5 e teor de Co da kamacita comprovam a classificação dentro do grupo L e classificado como equilibrado
do tipo petrológico entre 4-6 (Van Schmus & Wood, 1967). Considerando os côndrulos bem delineados com

contornos bem visíveis, a matriz recristalizada, predominância de clinopiroxênios, homogeneidade da olivina e
praticamente ausência de plagiocásios, permitem identificá-lo no do tipo petrológico 4.
A extinção reta e levemente ondulada das olivinas assim como a presença de poucas fraturas e ausência de
deformações planares permitem classificá-lo quanto estágio de choque como S2 segundo o esquema de Stöffler et
al., (1991).
Estado de intemperismo, como trata-se de um meteorito recolhido imediatamente após a queda o estágio de
intemperismo defined by Wlotzka (1993) é W0, apesar do meteorito ter sido molhado e algumas manchas de
ferrugem começarem a formar-se entre os grãos de olivina deixando pontos amarronzados.
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Novos dados U-Pb and Lu-Hf em ortogranulitos e granitóides da região entre Pedra Dourada (MG) e
Porciúncula (RJ): Implicações na conexão Araçuaí-Ribeira
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A3,4; Ivo Dussin, 2,3, Novo T.5; Pedrosa Soares, A.C.5
1 Geology Graduate Program of Rio de Janeiro State University; 2 Tektos Research Group/UERJ - Rio de
Janeiro State University; 3- Multi-Lab/Rio de Janeiro State University; 4 Physics Institute, Rio de Janeiro State
University; 5 Minas Gerais Federal University.

A área investigada localiza-se na região integrante dos municípios de Pedra Dourada, sudeste de Minas Gerais
(MG) e Porciúncula (NW do RJ), na região de conexão entre os orógenos Ribeira e Araçuaí. A região
compreende diversas unidades litológicas cartografadas na escala de 1: 50.000. Além das equipes de pesquisa da
UERJ e UFMG, participaram dos trabalhos de mapeamento pós-graduandos e graduandos das duas instituições.
Os dados geocronológicos U-Pb e os isótopos de Hf foram gerados no Multi-Lab, que constitui o novo
laboratório de geocronologia da UERJ, equipado com um MEV e um novo LA_ICPMS.
O terreno investigado situa-se nos limite dos terrenos Juiz de Fora e Paraíba do Sul da Faixa Ribeira, ou no
Domínio interno, utilizando-se a proposta de compartimentação equivalente para ao Orógeno Araçuaí.
O mapeamento geológico detalhado resultou na separação das seguintes unidades litológicas: a) ortogranulitos
de composição variada integrantes do Complexo Juiz de Fora; b) paragnaisses pelíticos com lentes de quartzitos
e rochas calciossilicáticas, representando as facies distais do Grupo Andrelândia/Grupo Raposos; c) granada
leucogranitos/leucocharnockitos (Suíte Salvaterra); d) (granada) (opx) biotita gnaisses psamo-pelíticos,
diatexíticos (Grupo São João do Itabapoana/Grupo Rio Doce ?); e) rochas charnockitícas a charno-enderbíticas
(Suíte Divino/Arco Rio Doce); f) horblenda granitóides foliados g) granitos porfiríticos foliados.
Foram selecionados para investigação geocronológicas três unidades, e os resultados obtidos encontram-se a
seguir:
- Os ortogranulitos resultaram em idades U-Pb discordantes, com interceptos superiores entre ca. 2,18 e 2,12 Ga,
interpretados como a idade de cristalização do protólito Paleoproterozóico, e interceptos inferiores entre ca. 620
e 580 Ma, considerados como o metamorfismo brasiliano de fácies granulito. Os dados de Hf indicam tanto
contribuição juvenil como retrabalhamento de crosta mais antiga. Os dados obtidos confirmam que esta unidade
pertence ao embasamento paleoproterozóico do Complexo Juiz de Fora, que se estende desde a região de Nossa
Senhora do Amparo (sudoeste do Estado do Rio de Janeiro), até Governador Valadares em Minas Gerais,
constituindo um importante elo entre os orógenos Ribeira e Araçuaí.
-Os leucocharnockitos/leucogranitos, com enclaves tanto dos gnaisses pelíticos do Grupo Andrelândia como dos
granulitos do embasamento paleoproterozóico resultaram em idades brasilianas entre 605 e 580 Ma e marcam o
metamorfismo de alto grau nestas duas unidades.
- O charno-enderbito da Suíte Divino, associado aos gnaisses diatexíticos, resultou em uma idade de
cristalização de ca. 585 Ma, confirmando dos dados anteriores obtidos. Os dados de Hf confirmam a herança
crustal. Esta unidade vem sendo atribuída a raiz granulítica do Arco Rio Doce, descrita em detalhe mais a norte,
no Orógeno Araçuaí.
Os resultados obtidos indicam continuidade das principais unidades litológicas entre os orógenos Ribeira e
Araçuaí, com subducção da margem passiva São Franciscana, representada pelo Grupo Andrelândia e seu
embasamento paleoproterozóico atenuado, subsequente geração de um arco magmático continental, de expressão
regional (Arco Rio Doce, Suíte Divino, Suíte Serra da Bolívia) encaixados em rochas metassedimentares,
seguindo de colisão continental, com espessamento crustal e geração de granitóides com composições variando
entre peraluminosas, metaluminosas e rochas híbridas.
Palavras-chave: Gondwana, Orógenos Ribeira e Araçuaí, Geocronologia
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ABSTRACT
Nowadays, Optical Stimulated Luminescence (OSL) is widely used for dating sediments and ancient
potteries, however, when the single grains were used, it was observed, often, a large fluctuation in the obtained
ages; many grains do not supply OSL emission, even when they are irradiated with a radioactive source.
In the present work, quartz samples with different colors green (GQ), pink (PQ), blue (BQ) and
transparent/monocrystaline (MQ) are taken to OSL properties study and to compare the results with those
obtained with quartz grains selected from sediment.
According to our results BQ, MQ and PQ do not emit OSL when the stimulation is made with green
laser (532 nm), but they can emit a low OSL intensity when stimulated with blue light (470 nm). Therefore,
these varieties of quartz cannot be used in single-grain SAR protocol. Otherwise, the green quartz supplied well
behavior OSL responses for both stimulation sources. OSL is highly sensible to light, because it only needs a
few seconds of exposure to sunshine or visible light for bleaching the samples, it is a reasonable justification for
the fluctuations of the signal, especially when the depositional process involve a heterogeneous bleaching.
However, our results indicated that the variety of the quartz is a major reason that can justify this fluctuation.
When OSL measurements with single-grain were performed for known crystals, we observe that grains
of the same origin do not emit similar responses; MQ does not show any luminescent signal when stimulated
with green light, neither after irradiation. Therefore, if grains of same origin show intensity variation under the
same experimental condition, then the emission do not only depends on the origin of quartz, maybe the
concentration of defects and impurity are not uniformly distributed in the crystal, such that the select grain size is
able to differentiate these groups of local defects.
For blue stimulation, grains with high OSL intensity increase with the dose until saturation, but grains
without natural signal increased only with high doses.
Using these results and a properly characterization, we can determine what kind of quartz is predominant
in some site. NAA shows that GQ and BQ have many trace elements as earth rare and semimetals as impurities,
we could see that for MQ and PQ only Na was detected, on the other hand BQ and GQ show presence of more
elements, which could emit OSL, as earth rare (Lu, Yb, La, Eu, Ce and Tb) and some semimetals as Cr and Co,
these results are in according to our OSL results, where just blue and green quartz show some significant OSL
signal.
Keywords: Single-grain, Luminescence, OSL, Quartz, Impurities.

INTRODUCTION
Optical Stimulated Luminescence (OSL) is widely used for dating sediments and potteries helping
mainly in the climatic changes studies, landscape modifications, sea-level fluctuations and archaeological sites
chronology determinations. The development of Single Aliquot Regeneration (SAR) protocol significantly
improved the precision of the results and it is successfully applied for dating quartz grains present in the
analyzed samples. It is also possible to date a single grain with size about 200 m, however, it was observed a
large intensities variation between the grains obtained from the same sample, the majority, about 80% of the
grains do not emit OSL signal. Some grains emit theoretically expected OSL signal and also the predictable OSL
growth curve; moreover, some other did not emit any OSL signal or supplied an OSL response not proportional
to the received dose, even when laboratory irradiation was performed. This behavior is attributed to the variation
of the sensitivity of quartz grains or to the bleaching time.
However, in the point defect physical theory interpretation, the luminescence emission is attributed to
the defect and impurities found in the crystal. In the nature different kinds of quartz can be found mixed in the
sediments, with diverse sizes, intrinsic and extrinsic impurities and point defects. They are the result of the
erosion and weathering process of some rock source. The grains could be transported by the action of the wind
(aeolian processes i.e. sand dunes and loess) or water (fluvial processes i.e. beach sand and river channel
deposits) in many cases both process can occurs. Sedimentation is a random process, which mixed grains of
several origins and crystallography, we can found quartz, feldspar, carbonate, heavy minerals, organic matter
and clay, with specific colors like green, red, brown, blue, etc. looking like small jewel. In the pottery production
there is another aspect to be considered, in some ancient culture the natives mixed several antiplastic to provide
more resistance to the pottery, as an example some potteries found in archaeological site in Amazon had sponge
as antiplastic and it was observed that this sponge is constituted of amorphous silicate, which can not be
separated from quartz after traditional chemical treatment, the amorphous silicate emits luminescence which
interfere in the pottery age (Cano et al, 2014).
Therefore, OSL emission can be dependent of kind of quartz grain and its impurities and defects in this
crystalline lattice, for this reason the present study deals with four different quartz crystal rocks, in order to study
the luminescent response under controlled experimental conditions and these results will be compared with the
ones obtained with quartz grains from sediment sample (Rn08) previously dated (Rocca 2012).
SAMPLES AND EXPERIMENTS
The samples studied were four Brazilians quartz stones and properly identified such as: Blue quartz
(BQ), Monocrystaline quartz (MQ), Pink quartz (PQ), Green quartz (GQ) and Sediment quartz (SQ). Sediment
was obtained from Alcântara, Maranhão State (Brazil), this sample RN08 contains evidences of wind
sedimentation (Rossetti 2013). All stones were crushed and sieved to selected grains between 150 and 212 m.
On the other hand, quartz grains from sediment were chemically separated using concentrated H2O2 for 24 hour,
a solution of HF 20% for 1 hour, then a solution of HCl 20% for 2 hours, samples were washed with distilled
water between chemical treatment and finally Sodium-polytungstate to separate heavy minerals (Rossetti et al.
2013), selecting the same grain size for comparison purpose.
Special care was taken to avoid contamination considering that we are going to analyze small grains
individually, for this purpose sieves were carefully cleaned and inspected with a microscopy to ensure that no
grain is stuck on the mesh. Luminescent measurement were carried out using a Risø TL/OSL-DA-20 automated
dating system, attached with a Risø single grain laser OSL system.
OSL - Green stimulation
Selected grains are loaded individually into especial aluminium disc that contain an array of 100 holes
on the disc surface arranged in a 10 by 10 grid, each hole has 300 m deep and 300 m in diameter, with hole
centers being 600 m apart. Three larger location holes 500 m in diameter are positioned near to the edge of
the disc. Optical stimulation attachment is a 10 mW solid-state green (532 nm) laser focused to a spot about
20 m in diameter. This beam is pointed at the centre of the hole for individual stimulation of the grains. The
stimulation times for these measurements were 1 second and 50 datapoints during stimulation, read temperature
was 120 oC, with 90% of the power.

OSL - Blue stimulation
OSL measurements were performed with blue stimulation with NISHIA type NSPB-500s LEDs for
these analyses we did not used the disc with 100 holes, instead of this each grain was loaded on the centre of the
cup normally used for single aliquot measurements. For blue OSL measurements we used 40 s of stimulation
time, with 160 datapoints at 120 oC using 90% of the power. The Hoya U-340 optical filter (7.5 mm thick,
45 mm diameter) was used in OSL measurements.
RESULT AND DISCUSSION
OSL Single Grain measurements
To make sure that each hole contains just one single grain, each grain was taken and placed, one by one,
inside the disc holes. Discs containing 100 grains were prepared for the five samples. When these grains were
irradiated with 24.4 Gy they provide distinct behaviors shown in Figure 1. The results show the following
conclusions:
- BQ: for this sample only 4 % of the grains have some distinguishable weak signal (Figure 1a).
- MQ: none of the grain shows any OSL signal that could be differentiated from the noise.
- PQ: also does not show any OSL signal.
- GQ: this sample is the opposite of those early analyzed, because 48 grain supplied OSL signal as is
showed in Figure 1b, where the fast OSL component is predominant.

a)
b)
c)
Fig. 1: OSL for 100 grain stimulated with green light of a) blue quartz, b) green quartz; on inset we can
see the luminescent curve for the most intense grain and c) OSL for 100 grains, as an aliquot (blue stimulation)
after green stimulation.
Blue OSL single aliquot measurements
Figure 1c) shows OSL decay signals of the same discs, containing 100 grains, without additional
irradiation, however, stimulated with blue light as single aliquot. BQ has a highest remaining signal compared to
the others, when stimulated with blue light, previously stimulated with green laser (Figure 1c); this means that
BQ has deeper traps than only can be reached with blue light stimulation. Nevertheless, MQ does not show any
signal.
In the next step, the discs containing 100 grains are used for OSL measurements, as single aliquot with
blue stimulation, each quartz showed OSL response increased with laboratory irradiation on different manner
(see Figure 2). In this case all the variety of the quartz can contribute to equivalent dose (D e) determination in
OSL dating process, in agreement with is noted in the literature.
Comparing the luminescent emission when irradiated with 24.4 Gy it is possible to observe that BQ and
MQ show fast decay curve, the intensity decays to ~15% in 0.25 s with blue stimulation, GQ takes 2 s to decays
to ~15% of the initial intensity. The decay curve for PQ is the less intense and shows a slow decay.

Fig. 2: OSL decay curves for quartz with irradiation, using 100 grains as one aliquot (blue stimulation).
To compare OSL curves obtained with different excitation, the OSL acquired with green light of the 100
grains individually were summed and for blue light the 100 grains were considered as one aliquot recording the
signal just one time. Figures 3a) and 3b) shows the normalized comparison for GQ, which had more grains with
prominent signals when stimulated with green laser. BQ, MQ and PQ samples supplied a very large difference in
the responses obtained with two exciting source, suggesting that they could not be used in the traditional SAR
protocol with single grains.

a)
b)
c)
Fig. 3: OSL decay curves for GQ, irradiated with 24.4 Gy, with a) blue stimulation, b) green
stimulation, and c) OSL curves of 40 single grains from sediment, green stimulation and irradiated with 24.4 Gy.
OSL measurement of sediment quartz grains
It is known in the literature that many quartz grains extracted from sediments samples, do not emit OSL
or emit some unexpected signal. Some procedure and numerical model are been performed as an attempt to
correct these questions like sensitive variation (Duller 2000, Rhodes 2007). For dating sediments using single
grains stimulated with green laser, is necessary to read a lot of grains, because many of these will be rejected,
just a few grains are suitable for dating, Ballarini et al. (2007) uses 4% of the grain as acceptable for dating, also
Armitage et al. (2011) found similar values.
On this section we select 40 grains of quartz extracted from sediments sample (SQ) and two criteria
were used for selecting these grains: 20 grains were visible transparent (like monocrystaline quartz) and the next
20 grains were opaque. In the Figure 3c) we can see the luminescent response of 40 grains originated by 8
grains: 3 with high intensity similar among them, 1 grain with a half of the most intense signal and 5 grains with
low intensity. Subsequently, these 8 grains were separated and re-located on new holes positions, to discard the
possibility of some grains in the surrounding could contribute to increase or decrease with the luminescent
emission of individual grains, after this test, as it was expected the same behavior was observed. It was also
noted that, the grains, which do not emit OSL signal stimulated with green light, could emit a weak
luminescence when stimulated with blue light. Therefore, SQ samples behavior seen to be in little agreement
with BQ or GQ.

Nuclear Activation Analysis (NAA)
Using this technique is possible to detect elements shown in Table 1, for monocrystalline and pink
quartz only Na was detected in concentration of 4.74 and 101.31 g/g, respectively, on the other hand blue and
green quartz sample show presence of more elements, which could emit OSL, as earth rare (Lu, Yb, La, Eu, Ce
and Tb) and some semimetals as Cr and Co, these results are in according to our OSL results, where just blue
and green quartz show some significant signal. It is noted that only the elements activated by neutrons can be
detected by this technique, therefore, other elements may be within the crystal and were not detected.
Table 1: Results of trace elements determined by NAA for blue and green quartz.
Sample

Na
( g/g)

K
(mg/g)

Lu

U

Yb

La

Th

1.01 10.034 4.22

Cr
( g/g)

Cs

Sc

Rb

BQ

50.13

5.25 0.156

0.34

GQ

104.05

3.99 0.0894 0.975 0.81 17.55 3.43 849.37 3.16 1.19 81.29

Fe
(mg/g)

Eu

Ce

Hf

Tb

1.16

0.374

15.21 2.53 227

4.39

0.42

34.65 5.26

Co

11.06

CONCLUSION
According to our results BQ, MQ and PQ do not emit OSL when the stimulation is made with green
laser (532 nm), but they can emit a low OSL intensity when stimulated with blue light (470 nm). Therefore,
these varieties of quartz cannot be used in single-grain SAR protocol. Otherwise, the green quartz supplied well
behavior OSL responses for both stimulation sources. OSL is highly sensible to light, because it only needs a
few seconds of exposure to sunshine or visible light for bleaching the samples, it is a reasonable justification for
the fluctuations of the signal, especially when the depositional process involves a heterogeneous bleaching.
However, our results indicated that the variety of the quartz is a major reason that can justify this fluctuation.
When OSL measurements with single-grain were performed for known crystals, we observe that grains of the
same origin do not emit similar responses; MQ does not show any luminescent signal when stimulated with
green light, neither after irradiation. Therefore, if grains of same origin show intensity variation under the same
experimental condition, then the emission do not only depends on the origin of quartz, maybe the concentration
of defects and impurity are not uniformly distributed in the crystal, such that the select grain size is able to
differentiate these groups of local defects. For blue stimulation, grains with high OSL intensity increase with the
dose until saturation, but grains without natural signal increased only with high doses.
Using these results and a properly characterization, we can determine what kind of quartz is predominant
in some site. NAA shows that GQ and BQ have many trace elements as earth rare and semimetals as impurities,
some of this are responsible for green and blue colorations and for luminescence response.
Acknowledgement: FAPESP, CNPq.
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A Nappe Liberdade integra parte do Sistema de Nappes Andrelândia e está situada na zona de
interferência entre as faixas Brasília Meridional e Ribeira Central, ao sul do Cráton do São Francisco. A
formação da nappe está relacionada a evolução da Faixa Brasília Meridional, que ocorreu durante a orogenia
brasiliana com a colisão entre os paleocontinentes São Francisco e Paranapanema.
As condições de metamorfismo as quais essas rochas foram submetidas, são aqui estimadas por meio da
caracterização petrográfica das principais associações minerais e suas respectivas relações texturais, aliadas aos
dados de química mineral, obtidos por meio de microssonda eletrônica, e cálculos de pressão e temperatura.
As análises são baseadas em duas amostras de rochas, ambas integrantes da Nappe Liberdade. São elas:
uma amostra de rocha metamáfica (retroeclogito - ART-34) e uma amostra de rocha metassedimentar (biotita
xisto - MAR-55). Os critérios adotados na seleção das associações minerais para a amostra ART-34, tiveram
como base a identificação da paragênese que mais se aproxima da época de formação do eclogito (paragênese
metamórfica primária) e a paragênese secundária, correspondente ao retrometamorfismo. Na amostra do
retroeclogito priorizaram-se as inclusões de clinopiroxênio em granada, o núcleo da granada, relictos de
clinopiroxenio em anfibólio e os pseudomorfos simplectíticos de clinopiroxênio e plagioclásio, que corresponde
a paragênese metamórfica primária. Para a escolha da associação mineral que compõe a paragênese secundária
foram selecionados cristais de plagioclásio que bordejam a granada, formando uma textura coronítica, e as
bordas dos cristais de granada e anfibólio.
Na associação mineral escolhida para compor a paragênese metamórfica primária na lâmina do biotita
xisto (MAR-55) foram analisadas as porções consideradas mais antigas na granada, biotita, plagioclásio e
estaurolita. Para compor a paragênese secundária, relacionada ao retrometamorfismo, foram analisadas as bordas
desses mesmos minerais.
Os cristais de granada em ambas amostras exibem uma composição rica na molécula almandina (ART34 Almandina 54,7 – 61%; MAR-55 Almandina 63,8 – 77,6%). Na amostra MAR-55 as bordas das granadas
apresentam em geral um enriquecimento de Fe e maiores concentrações de Mn e Ca nos núcleos. A amostra
ART-34 apresentou leve enriquecimento de Mg no núcleo da granada; o clinopiroxênio incluso na granada é um
diopsídio com Na.
Os valores de pressão e temperatura obtidos (Thermocalc) para a amostra do retroeclogito, foram,
respectivamente: 13±2,6 kbar e 715±74ºC para a paragênese metamórfica primária e 3.6±1 kbar e 465±52ºC para
a paragênese secundária. No caminho P-T-t, esta rocha passou inicialmente pela fácies eclogito, dada talvez
durante um evento de subducção relacionada a Faixa Brasília Meridional, até a fácies anfibolito
(retrometamorfismo), compatível com os valores obtidos no biotita xisto, que apresentou pressão: 5,5±1 kbar e
temperatura: 588±42ºC, possivelmente associada a instalação do Sistemas de Nappes Andrelância.
Palavras-chave: Nappe, retroeclogito, geotermobarometria

MINERAIS CONTENDO TERRAS RARAS NO ORTOGNAISSE MORRO DO RESENDE,
NAZARENO, ESTADO DE MINAS GERAIS
Fabiana Franco de Vasconcelos1, Ciro Alexandre Ávila2, Reiner Neumann3 Wilson Teixeira4, Beatriz de Oliveira
Camara5, Victor Hugo Menezes5, Fernanda Mattos5
1

Centro de Tecnologia Mineral, Ministério da Ciência e Tecnologia. Email: ffranco@cetem.gov.br
2
Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Email: avila@mn.ufrj.br
3
Centro de Tecnologia Mineral, Ministério da Ciência e Tecnologia. Email: reiner.neumann@gmail.com
4
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo. Email: wteixeir@usp.br
5
Graduação em Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Emails: camara_b@hotmail.com;
vmenezes92@gmail.com; fefemattos@gmail.com

RESUMO
O ortognaisse Morro do Resende aflora entre o vale do Rio das Mortes e a cidade de Nazareno, próximo
ao grande corpo pegmatítico do Volta Grande, fazendo parte do contexto evolutivo dos arcos magmáticos
riacianos do cinturão Mineiro. Suas rochas são hololeucocráticas, de granulação fina, exibem estrutura gnáissica,
foliação segundo o trend regional, bem como possuem xenólitos de rochas anfibolíticas da sequência
metavulcano-sedimentar Rio das Mortes, cuja idade de cristalização varia entre 2231 ± 5 Ma e 2201 ± 11 Ma.
Sua mineralogia essencial é representada por quartzo, albita e microclina, dentre estes a albita predomina em
relação ao plagioclásio cálcico e ao feldspato potássico, ocasionando composições desde granodiorítica até
monzogranítica. Os minerais acessórios e secundários estão representados por biotita, opacos, epidoto, zoisita,
clinozoisita, titanita, allanita, monazita, zircão, apatita, sericita, clorita, barita, fluorita e um mineral de ETR, F e
Y, possivelmente gagarinita. Os minerais opacos correspondem principalmente à magnetita e maghemita,
enquanto esfalerita, pirita, anilita e torianita são mais raros. Os grãos de magnetita e de maghemita estão
normalmente associados com allanita e zircão, bem como apresentam um estágio de alteração hidrotermalmetassomática com o desenvolvimento de um argilomineral rico em Fe, que grada para a possível gagarinita de
aspecto romboedral. O zircão apresenta composição homogênea, baixa proporção de HfO2 e raras inclusões de
torianita, enquanto a allanita é heterogênea e encontra-se associada ao epidoto, gagarinita, monazita e zircão.
Fluorita, barita e gagarinita ocorrem tanto dispersas na rocha, quanto associadas aos minerais opacos ou
preenchendo microfraturas entre grãos, apontando claramente para o seu caráter secundário e tardio. Em termos
químicos as rochas do ortognaisse Morro do Resende são cálcio-alcalinas, peraluminosas, enriquecidas em SiO2,
Y, Nb, Sn e Ta e empobrecidas em Al2O3, MgO, CaO, P2O5, Sr e Rb. Apresentam pronunciada anomalia
negativa de Sr, P e Ti e sutil de Nb no diagrama multi-elementar, anomalia negativa de Eu, enriquecimento
pronunciado nos ETRL e ETRP, sendo que o conteúdo total varia de 123 a 5630 ppm. Nos diferentes diagramas
discriminantes de ambiente tectônico as amostras do ortognaisse Morro do Resende plotam no campo dos
granitos intraplaca e dos granitos tipo A, porém esta feição encontra-se relacionada ao enriquecimento
secundário em ETR, Y, F, Ta e Nb, que estaria associado a formação de minerais portadores de ETR, tais como
gagarinita, monazita, allanita, zircão, fluorita e barita.
Palavras-chave: Morro do Resende1, minerais portadores de ETR2, gagarinita3

1 - Introdução
Na região entre as cidades de Lavras, Nazareno e Resende Costa ocorrem diversos corpos plutônicos
gnaissificados (Ávila, 2000; Ávila et al., 2003, 2006; Teixeira et al. 2008, 2015; Barbosa et al., 2013), que estão
associados a evolução geológica do cinturão Mineiro, sendo o ortognaisse Morro do Resende um exemplo. Este
corpo aflora ao longo da escarpa homônima, situando-se entre o vale do Rio das Mortes e a cidade de Nazareno,
próximo ao grande corpo pegmatítico do Volta Grande, Estado de Minas Gerais. Estudos previamente realizados
apontaram que o ortognaisse Morro do Resende possui idade de cristalização U-Pb de 2174 ± 4 Ma (Barbosa et
al., 2015) e que suas rochas apresentam forte anomalia de ETR, com conteúdo total variando de 123 a 5630 ppm
(Vasconcelos, 2015). Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os dados de
campo, mineralógicos, petrográficos e geoquímicos do ortognaisse Morro do Resende visando apontar os
minerais portadores de ETR, bem como sua inserção no contexto evolutivo do cinturão Mineiro.
2 – Feições de campo
As rochas do ortognaisse Morro do Resende são finas, hololeucocráticas e compostas quase que
exclusivamente por quartzo e feldspato, que estão presentes na forma de fitas alongadas segundo a direção da
foliação principal. Estas apresentam estrutura gnáissica com fitas de quartzo alongadas e são cortadas por corpos
pegmatíticos e por diversas zonas de cisalhamento subverticais, com espessuras milimétricas a métricas.
Caracterizou-se ainda a presença no ortognaisse Morro do Resende de xenólitos de rochas anfibolíticas da
sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes, bem como diques deste corpo são intrusivos em anfibolitos
da referida sequência metavulcano-sedimentar, cuja idade de cristalização varia entre 2231 ± 5 Ma e 2201 ± 11
Ma (Ávila et al., 2012).
3 – Petrografia
As rochas do ortognaisse Morro do Resende variam de granodioríticas até monzograníticas e são
compostas por quartzo, plagioclásio e microclina, enquanto hornblenda, biotita, allanita, zircão, magnetita,
maghemita, titanita, apatita, sericita, clorita, fluorita, barita, epidoto, zoisita, clinozoisita são minerais acessórios
e secundários. Os minerais máficos ocorrem associados entre si formando aglomerados de tamanho inferior a 1
mm, que estão orientados segundo a foliação principal. Caracterizou-se também a presença de microxenólitos
compostos de anfibólio, biotita, plagioclásio e epidoto, que corresponderiam a rochas anfibolíticas da sequência
metavulcano-sedimentar Rio das Mortes.
O plagioclásio possui forma desde tabular até granoblástica, tamanho variando de 0,5 a 1,0 mm e
encontra-se parcialmente substituído por microclina, sericita, carbonato e epidoto, bem como apresenta inclusões
de titanita, zircão e apatita. O quartzo é xenoblástico, apresenta tamanho em torno de 0,6 mm, extinção
ondulante e contatos desde irregulares até poligonais, podendo formar fitas alongadas segundo a direção da
foliação. A microclina varia de granoblástica até xenoblástica e seus contatos com o plagioclásio são côncavos e
penetrativos, apontando para a substituição entre estes. A biotita é xenoblástica, possui pleocroísmo desde
marrom até levemente esverdeado, apresenta inclusões de titanita e ocorre sobrecrescendo os minerais opacos e a
hornblenda. O epidoto varia de xenoblástico a hipidioblástico, possui tamanho submilimétrico e é encontrado
substituindo o plagioclásio ou associado à allanita, enquanto o zircão ocorre associado à allanita, apresenta
forma hipidiomórfica, tamanho submilimétrico e ocorre incluso no plagioclásio e na biotita.
Sugere-se que condições de metamorfismo da fácies xisto verde foram alcançadas e que estas estariam
relacionadas a: i) transformação da hornblenda para biotita; ii) substituição do plagioclásio por albita, epidoto,
carbonato e sericita; iii) alteração da biotita para clorita.
4 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-EDS)
O estudo por MEV-EDS foi desenvolvido em grãos de plagioclásio, nas principais fases minerais
acessórias e secundárias (zircão, allanita, fluorita e barita) e nos minerais opacos. O plagioclásio sódico (albita)
predomina amplamente em relação ao plagioclásio cálcico e feldspato potássico. Os grãos de zircão apresentam
composição homogênea, baixa proporção de HfO2 e raras inclusões de torianita. De forma contrastante, os grãos
de allanita são heterogêneos e apresentam uma série de minerais associados, nos quais a allanita propriamente

dita está presente na parte central dos grãos, enquanto as bordas são representadas por minerais da família do
epidoto ou por um mineral rico em ETR, F e Y, possivelmente gagarinita.
A fluorita encontra-se dispersa na rocha em grãos submilimétricos ou ocorre preenchendo microfraturas.
A barita está associada tanto a maghemita, quanto a biotita, podendo estar inclusa ou sobrecrescendo a primeira,
e nas bordas da segunda. O modo de ocorrência da fluorita e da barita aponta claramente para o seu caráter
secundário e tardio, pois estas preenchem fraturas e substituem minerais como biotita e maghemita.
Os minerais opacos são representados principalmente por magnetita e maghemita, enquanto esfalerita,
pirita, anilita e torianita são muito mais raros. Os grãos de magnetita e de maghemita ocorrem normalmente
associados com allanita e zircão, bem como apresentam um estágio de alteração hidrotermal-metassomática com
o desenvolvimento de um argilomineral rico em Fe (Figura 1a). Este argilomineral é substituído por um mineral
de ETR, Y e F com aspecto romboedral (Figura 1b), possivelmente gagarinita. Essa substituição pode se
processar de forma parcial (Figura 1b) ou completa (Figura 1c) gerando inclusive grãos pseudomorfos. O
mineral de ETR, F e Y ocorre intimamente associado com o epidoto com ambos margeando ou envolvendo
grãos de magnetita e maghemita (Figura 1d). E também ocorre ocupando o espaço entre os grãos de quartzo e
feldspato (Figura 2a e b), apontando para o seu caráter secundário e tardio.

Figura 1 – A) Cristal de maghemita associado com desenvolvimento de argilomineral enriquecido em Fe,
exibindo hábito romboédrico; B) Cristal de maghemita mostrando argilomineral substituído por mineral de ETR,
Y e F, possivelmente gagarinita; C) Pseudomorfo de grão de maghemita substituído por mineral de ETR, Y e F;
D) Intercrescimento do epidoto e de mineral de ETR, Y e F na borda do grãos de maghemita.
5 – Geoquímica
As amostras do ortognaisse Morro do Resende plotam no campo dos granitos nos diagramas
petrológicos, são cálcio-alcalina, enriquecidas em SiO2, Y, Nb, Sn e Ta, empobrecidas em Al2O3, MgO, CaO,
P2O5, Sr e Rb e possuem caráter peraluminoso, enquanto as amostras com anfibólio em sua moda tendem a ser
levemente metaluminosas. As razões de Rb/Ba e Sr/Ba são baixas apesar do elevado conteúdo de sílica (SiO2 >
76% peso) e por isso são classificadas no diagrama de El Bouseily & El Sokkary (1975) como granitos normais
fracamente diferenciados.

Figura 2 – A) Finos filetes esbranquiçados representados por um mineral rico em ETR, F e Y (possivelmente
gagarinita) preenchendo fraturas secundárias com aspecto radial; B) Fraturas intergrãos de caráter secundário
preenchidas por mineral rico em ETR, F e Y, possivelmente gagarinita.
Em relação aos ETR todas as amostras apresentam anomalia negativa de Eu (0,40 e 0,55),
enriquecimento nos ETRL e ETRP, sendo variável o conteúdo total dos ETR (123 a 5630 ppm). Em termos
gerais podem ser separados dois grupamentos com tendências distintas: o primeiro conjunto apresenta elevado
conteúdo nos ETR, com enriquecimento tanto nos ETRL, quanto nos ETRP, (La/Yb) N > 5 e proeminente
anomalia negativa de Ce, enquanto o segundo conjunto exibe um padrão mais horizontalizado dos ETR com
fracionamento menos acentuado dos ETRL em relação aos ETRP ((La/Yb) N < 2,5), anomalia levemente positiva
de Ce e menor conteúdo dos ETRL e ETRP (Figura 3).
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Figura 3 – Distribuição dos ETR normalizados para o condrito (Boyton, 1984). Legenda:
- FB-68; - FB-93; - NAT-16.

- ITF-13;

- FB-

O diagrama multielementar exibe padrão muito semelhante para os elementos de elevado raio iônico,
pronunciada anomalia negativa de Sr, P e Ti e sutil de Nb, bem como variação na distribuição dos ETR. Nos
diferentes diagramas discriminantes de ambiente tectônico de Pearce et al. (1984) e de Whalen et al. (1987) as
amostras do ortognaisse Morro do Resende plotam no campo dos granitos intraplaca e dos granitos tipo A.
Porém, caracterizou-se que este posicionamento está claramente relacionado com o enriquecimento hidrotermalmetassomático tardio, pois os minerais secundários como gagarinita, fluorita e barita incorporam em sua
estrutura elementos como Y, Ce e Yb que são utilizados nos diagramas utilizados. De forma semelhante, as
anomalias de Sr, Nb, P e Ti implicam na ausência ou na presença em pequena proporção de plagioclásio cálcico,
apatita e ilmenita durante o fracionamento magmático. Esta feição é compatível com granitoides de arco
vulcânico.

6 – Conclusões
Os dados obtidos apontam que o enriquecimento em ETR, Y, F, Ta e Nb do ortognaisse Morro do
Resende está relacionado a um processo hidrotermal-metassomático, que ocorreu após a sua cristalização
magmática. Desta forma seu posicionamento geoquímico no campo dos corpos intraplaca e dos granitos tipo A
seria incorreto e não está de acordo com a evolução geológica conhecida do cinturão Mineiro (Ávila et al., 2010;
2014; Teixeira et al., 2015). Dentro dessa problemática sugere-se que o pluton Morro do Resende corresponderia
a um granitoide, que teria cristalizado em 2174 ± 4 Ma (Barbosa et al., 2015) associado ao desenvolvimento de
um ambiente de arco vulcânico. Posteriormente este corpo foi deformado (gnaissificado) e metamorfisado na
condição de fácies xisto verde.
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Para o melhor entendimento da evolução metamórfica da província domos e quilhas do Quadrilátero Ferrífero
(QF), foi realizado um modelamento metamórfico de rochas supracrustais do Grupo Nova Lima que se
encontram em contato tectônico com o domo do Bação, localizado na porção central do QF. Interpretação de
dados obtidos através de descrição petrográfica, química mineral, modelagem metamórfica com o uso de
pseudosseções, termobarometria via isopleths, cálculos de P-T médios e geocronologia U-Pb via SHRIMP,
possibilitaram a determinação da profundidade de soterramento, do gradiente geotérmico, e, consequentemente à
definição da trajetória P-T-t seguida pelas rochas durante o metamorfismo. Os granada-biotita-plagioclásio
xistos são compostos predominantemente por granada (almandínica), plagioclásio (andesina) e biotita, com
conteúdos menores de gedrita, clorita e ilmenita. Condições do pico metamórfico para esta rocha, representada
pela assembleia granada + biotita + plagioclásio + gedrita + ilmenita, obtidas através de modelagem metamórfica
com o uso de pseudosseção e termobarometria via isopleths de composição, indicam que, primeiramente, a rocha
atingiu o pico de temperatura (685°C) e, em seguida, o pico de pressão (9,5 kbar). Para a assembleia do
retrometamorfismo, composta por granada + biotita + plagioclásio + gedrita + ilmenita + clorita, os valores estão
entre 9,4 a 8,9 kbar de pressão e 618°C a 620°C de temperatura. Os valores pressão e temperatura encontrados
indicam um gradiente geotérmico de 20°C e profundidades de soterramento de aproximadamente 30 km na
crosta. Geocronologia usando o método U-Pb em titanitas extraídas de granada-anfibolito, que ocorre intercalado
com o granada-biotita-plagioclásio xisto, mostra que a rocha foi metamorfizada em aproximadamente 2.107 Ma
e 2.047 Ma. Condições P-T-t traçada para o granada-biotita-plagioclásio xisto indicam que o metamorfismo
sofrido pela rocha se deu ao longo de uma trajetória anti-horária, apresentando uma descompressão praticamente
isotérmica, que pode estar associada a um evento distensivo, responsável pela exumação do domo do Bação,
provavelmente relacionada à extensão pós-orogênica ocorrida em aproximadamente 2.095 Ma, ao final do Ciclo
Transamazônico de Orogenia, no Quadrilátero Ferrífero.
Palavras-chave: pseudosseções, trajetória P-T-t, geocronologia
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No sudoeste do estado de Minas Gerais, na região de Santa Cruz da Prata, foi registrada a ocorrência de uma
rocha classificada como granada-clinopiroxênio granito, com grau variado de gnaissificação, encaixada nos
litotipos do Grupo Araxá (granada gnaisses e granada xistos com ou sem cianita intercalados com gnaisses
quartzo feldspáticos, quartzitos, anfibolitos e rochas calcissilicáticas), nas proximidades do contato desta unidade
com o Complexo Guaxupé. Este litotipo está inserido no contexto da porção sul da Província Tocantins no
extremo sul da Faixa Brasília. A ocorrência faz parte do conjunto litológico limitado a sul pela Zona de
Cisalhamento Varginha e a norte pela Zona de Cisalhamento Campos Gerais. O granada-clinopiroxênio granito
trata-se de uma rocha leucocrática, de coloração cinza claro com domínios de cor preta, estrutura isótropa a
foliada, com granulação média a grossa. A anisotropia é bem variada, localmente, apresentando estrutura
gnáissica bem definida. Apresenta distribuição mineralógica heterogênea, com o clinopiroxênio aparecendo em
maior quantidade nos termos mais isótropos, chegando a corresponder a mais de 5% do volume. A textura
primária é granular xenomórfica a hipidiomórfica e por deformação e remobilizações surgem domínios com
textura dominantemente granoblástica inequigranular e secundariamente domínios nematoblásticos e/ou
lepidoblásticos. O primeiro é formado por feldspato potássico, quartzo, plagioclásio e granada, com contornos
irregulares e contatos lobulados. O segundo é formado por hornblenda hastingsítica, clinopiroxênio, biotita,
granada e opacos, com presença de minerais acessórios como apatita, titanita, zircão, allanita, epidoto e
carbonatos. O clinopiroxênio ocorre sob a forma de cristais de coloração esverdeada, levemente pleocróicos
(sugerindo a composição mais férrica do que a do diopsídio, correspondendo a sahlita - ferrosahlita),
xenomórficos a hipidiomórficos, consumidos parcialmente para a formação do anfibólio e biotita. O ápice
metamórfico é indicado pela paragêneses granada-clinopiroxênio-plagioclásio (oligoclásio/andesina) e
ortoclásio, registrada nas rochas com menor anisotropia. As porções mais deformadas apresentam a paragêneses
granada-hornblenda-oligoclásio/andesina-ortoclásio/microclínio, na qual o clinopiroxênio foi totalmente
consumido para formar hornblenda hastingsítica e biotita, sugerindo marcar a assembleia mineral do
retrometamorfismo, com reequilíbrio em fácies anfibolito alto a médio. O corpo de granito gnaissificado em grau
variado segue a orientação geral E-W das zonas de cisalhamento presentes na região, e é atribuído à
granitogênese do Grupo Araxá.
Palavras-chave: petrografia, metamorfismo, Grupo Araxá.
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Na região do Quadrilátero Ferrífero (QF) encontram-se raros corpos de rochas metaultramáficas que preservam
algum mineral e/ou textura da rocha ígnea original. O interesse no estudo petrogenético destes corpos deve-se à
possibilidade de se entender melhor o magmatismo ultramáfico do greenstone belt Rio das Velhas, já que a
maior parte das suas rochas ultramáficas, entre as quais se destacam esteatitos e serpentinitos por sua
importância econômica, estão completamente metamorfizadas. O presente trabalho teve como objetivo a
caracterização mineralógica, geoquímica e petrogenética de sete corpos de rochas metaultramáficas com
minerais ou texturas preservados do protólito ígneo localizados no QF e suas adjacências, a saber, em Rio
Manso, Ouro Preto, Mariana, Acaiaca, Lamim, Queluzito e Lagoa Dourada. Os afloramentos ocorrem na forma
de blocos de metros a decâmetros, são maciços e estão encravados em terrenos constituídos de gnaisses do
embasamento. Os litotipos estudados foram: metaperidotitos com minerais ígneos preservados como olivina,
piroxênio e espinélio; metakomatiitos, que embora não apresentem minerais ígneos, preservam textura spinifex;
esteatitos, serpentinitos, tremolititos e clorita xistos associados espacialmente aos metaperidotitos e que
representam porções destes corpos mais afetadas pelo metamorfismo. O principal mineral ígneo preservado é
olivina com composição variando de Fo77-87, com exceção da olivina de Acaiaca, com Fo>92. Muito raramente
encontra-se ortopiroxênio com En79-89 e pleonasto. Minerais metamórficos são talco, serpentinas, carbonatos,
cloritas e anfibólios como antofilita, tremolita, Mg-hornblenda e actinolita. Foram ainda identificados diversos
óxidos e sulfetos como ilmenita, magnetita, cromita, pirita e pentlandita, além das raras breithauptita (NiSb) e
arita (NiSbAs). Foram realizadas análises químicas para elementos maiores, menores e traços de amostras
selecionadas que foram comparadas com análises da literatura de peridotitos e komatiitos de localidades
clássicas. Pela análise destes dados e de diagramas discriminantes constatou-se que as rochas desse trabalho são
semelhantes à peridotitos komatiiticos, com teores de MgO > 18% em peso e de TiO2 < 0,9 e que pertencem a
suíte de komatiitos não-desfalcados em alumínio. Considerando a composição mineralógica e química, a textura
e a localização das rochas com minerais ígneos preservados conclui-se que a maioria dos corpos estudados pode
corresponder à porção plutônica do magmatismo komatiitico do Grupo Nova Lima, que é a unidade basal do
greenstone belt Rio das Velhas.
Apoio: Agradecemos à Fapemig pela ajuda financeira ao Projeto CRA - APQ-00732-12 e à CAPES pela bolsa
de mestrado da primeira autora.
Palavras-chave: metaultramáficas, Quadrilátero Ferrífero, Supergrupo Rio das Velhas, petrogênese
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Na região de Ipanema, município localizado no sudeste de Minas Gerais, há sete ocorrências de corpos
ultramáficos alóctones, de contorno lenticular, alinhados segundo a foliação principal e que, reunidos, compõem
o Complexo Máfico-Ultramáfico Ipanema. O corpo de maior dimensão é o de Santa Cruz, situado 9 km ao sul da
cidade, às margens da BR MG-11. Este é mineralizado em níquel supergênico, do tipo laterítico e apresenta
serpentinito como litologia predominante. Clorita xistos, talco xisto e meta-peridotitos ocorrem de forma
subordinada. O objetivo desse trabalho é o estudo petrográfico das relações entre fases hidratadas e anídricas de
rochas representativas do corpo máfico-ultramáfico de Santa Cruz e a análise de sua trajetória metamórfica.
Neste estudo, seis associações minerais distintas foram observadas: serpentinito com serpentina + clorita e
minerais opacos subordinados; serpentinito com anfibólio tremolítico (por vezes com talco subordinado) +
clinopiroxênio e olivina relictos; rochas contendo serpentina + talco +/- clorita, onde talco ocorre como
mineral essencial; serpentinitos com olivina, clinopiroxênio e ortopiroxênio relictos; clorita xistos de
granulometria grossa e, por fim, meta-peridotitos, representados por tipos onde olivina é o mineral predominante
e serpentina e talco compõem menos de 40% da rocha. A heterogeneidade textural e composicional destas
rochas resultam de razões variáveis de olivina/piroxênios de seus protólitos e de diferentes graus de hidratação
dos mesmos. O predomínio de rochas compostas essencialmente por serpentina + talco indica protólitos de
composições compatíveis com dunito e harzburgito, enquanto a presença restrita de clinopiroxênio e anfibólio
tremolítico sugerem tipos transitórios para lherzolito. As associações minerais observadas permitem estimar um
intervalo entre 525º e 550º C para a formação dos minerais hidratados. O hábito ocelar em cristais relictos de
olivina, assim como a orientação preferencial de filossilicatos indica um controle estrutural associado à
hidratação destas rochas. Durante os estudos não foram encontradas evidências texturais de crescimento
metamórfico de fases anídricas (olivina e piroxênios), à exceção dos minerais opacos. Também não foram
detectados, até o momento, meta-gabros e meta-anortositos descritos na literatura como parte do corpo
ultramáfico.
Palavras-chave: rochas ultramáficas, serpentinito, níquel, metamorfismo.
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INTRODUÇÃO
Na região de Ipanema, município localizado no sudeste de Minas Gerais, há sete ocorrências de corpos
ultramáficos alóctones, de contorno lenticular, alinhados segundo a foliação principal e que, reunidos, compõem
o Complexo Máfico-Ultramáfico Ipanema. Este é interpretado como corpos estratiformes desmembrados,
posicionados ao longo de zonas de falhas (Angeli, 1989; CPRM, 2000). São formados por meta-peridotitos,
meta-piroxenitos, meta-gabros e meta-anortositos, de idade proterozóica, metamorfisados, segundo Angeli (op
cit), na fácies granulito e retrometamorfisados para fácies xisto verde. O corpo de maior dimensão é o de Santa
Cruz, situado 9 km ao sul da cidade de Ipanema, às margens da BR MG-111. Este é mineralizado em níquel
supergênico, do tipo laterítico, com lentes de cromitito e contêm minerais do Grupo da Platina (Angeli, 2005).
Este trabalho tem como objetivo a caracterização petrográfica e o estudo das relações entre fases
hidratadas e anídricas de rochas representativas do corpo máfico-ultramáfico de Santa Cruz, visando à análise de
sua trajetória metamórfica.
METODOLOGIA
A metodologia incluiu revisão bibliográfica sobre a geologia da região de Ipanema, com enfoque no corpo
ultramáfico de Santa Cruz; a realização de trabalhos de campo, com amostragem de rochas representativas do
corpo (cinquenta e oito amostras foram coletadas em diferentes níveis estratigráficos); e o estudo petrográfico
das rochas por meio de microscópio de luz plano-polarizada Zeiss, modelo Axio-Lab A1.
Estimativas de grau metamórfico foram baseadas em Bucher & Grapes (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serpentinito é a rocha predominante no corpo ultramáfico de Santa Cruz. Clorita xistos, talco xisto e metaperidotitos ocorrem de forma subordinada. Os seguintes tipos foram observados:
1) Serpentinito com textura “mesh”, contendo mais de 95% de serpentina, com clorita e minerais opacos
subordinados (Figura 1a);
2) Serpentinito com anfibólio tremolítico (Figura 1b) de hábito acicular ou radial (<5%), +/clinopiroxênio e olivina relictos. Em alguns casos, talco ocorre associado ao anfibólio;
3) Rochas contendo a associação serpentina + talco +/- clorita. Neste grupo, talco ocorre como mineral
essencial.
4) Serpentinito com olivina, clinopiroxênio e ortopiroxênio relictos (compondo menos de 20% da moda).
Alguns cristais de olivina são porfiroclásticos, de hábito ocelar (Figura 1c). Serpentinização de piroxênio é
constatada pelo crescimento de serpentina na clivagem do mineral.
5) Clorita xisto, com clorita de granulometria grossa, com aproximadamente 30% de minerais opacos, de
granulometria fina a grossa. Esta rocha ocorre nas bordas do corpo e sua origem é associada a reações
metassomáticas com as encaixantes;
6) Meta-peridotito (olivina como mineral predominante) com serpentina e talco compondo menos de 40%
da rocha (Figura 1d).
Nas rochas ricas em talco, este compõe entre 10 a 40% da moda e ocorre em bolsões ou como cristais
tabulares de granulometria variando de poucos milímetros a três centímetros e, não raro, com seus eixos maiores
alinhados segundo uma direção preferencial. A segregação entre serpentina (cinza azulada) e talco (ocre rosado)
resulta em um aspecto de “pele-de-onça”. Em algumas rochas, talco exibe textura poiquiloblástica com inclusões
de minerais opacos de hábito quadrático ou hexagonal.
Com exceção da amostra de clorita xisto, a presença de clorita é muito restrita nas demais rochas (inferior
a 3%). Tipicamente ocorre como cristais isolados e, menos frequentemente, associada a minerais opacos ou
substituindo talco coaxialmente. Assim como o talco, clorita exibe orientação preferencial. Sua distribuição não
é uniforme, sendo mais significativa em faixas lineares (o que pode resultar tanto de bandas mais aluminosas do
protólito, como da introdução de fluidos ricos em Al ao longo de zonas de cisalhamento).
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Figura 1. (a) Textura mesh em serpentinito; (b) Anfibólio tremolítico acicular com talco associado; (c) Olivina
porfiroclástica em serpentinito; (d) Meta-peridotito

Dois grupos de minerais opacos foram observados. O primeiro formado por minerais com hábito bem
definido, quadrático ou octaédrico, em matriz de serpentina ou inclusos em talco porfiroblástico. Estes não
ocorrem como inclusão em olivinas relictas, o que indica uma origem posterior à cristalização de olivina. O
segundo grupo é formado por cristais xenoblásticos e possui inequívoca origem metamórfica, sobrecrescendo
grãos de silicatos pseudomorficamente ou alojando-se ao longo de suas clivagens. Alguns serpentinitos exibem
micro bolsões de serpentina pura, adjacentes à micro bolsões ricos em minerais opacos, refletindo características
químicas distintas dos minerais substituídos por serpentina.
Entre as amostras analisadas não foram detectados, até o momento, meta-gabros e meta-anortositos
descritos por Angeli (1989, 2005).
CONCLUSÃO
No sistema CaO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O, o limite inferior de temperatura da tremolita, em presença de
olivina resulta na cristalização de clinopiroxênio por meio da reação olivina + Ca-anfibólio + H2O = serpentina
+ clinopiroxênio, que ocorre em temperaturas de aproximadamente 500ºC, de acordo com as curvas de equilíbrio
discutidas em Bucher & Grapes (2011). Com o aumento de temperatura, o anfibólio cálcico se decompõe em
torno de 800ºC, formando ortopiroxênio + clinopiroxênio por meio da reação tremolita + olivina = ortopiroxênio
+ clinopiroxênio + H2O. Desta forma, a ausência de clinopiroxênio metamórfico indica que o campo de
estabilidade da tremolita (entre, aproximadamente, 500 e 800º C) não foi rompido. A coexistência de talco +
serpentina, associação predominante em várias das amostras analisadas, é característica de intervalo de
temperatura entre 250 e 550º C. A associação anfibólio + talco + serpentina, entretanto, permite estimar um
intervalo mais restrito de temperatura, no qual as três fases hidratadas podem coexistir, entre 500º e 550º C
(fácies anfibolito).
A heterogeneidade textural e composicional destas rochas resultam da natureza de seus protólitos (i.e.
razões variáveis de olivina/piroxênios) e de diferentes graus de hidratação. A textura porfiroclástico observada
em cristais relictos de olivina, assim como a orientação preferencial de filossilicatos indica um controle
estrutural associado à hidratação destas rochas. O predomínio de rochas compostas, essencialmente, por
3

serpentina + talco indica protólitos de composições compatíveis com dunito e harzburgito, enquanto a presença,
muito restrita, de clinopiroxênio e anfibólio cálcico sugerem tipos transitórios para lherzolito. Não foram
encontradas evidências texturais de crescimento metamórfico de fases anídricas (olivina e piroxênios), à exceção
dos minerais opacos.
Um novo grupo de amostras deverá ser analisado na busca de associações minerais que registrem
diferentes momentos da história metamórfica destas rochas e que possam ser quimicamente analisadas visando
melhor caracterizar suas condições físicas.
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RESUMO
A Nappe de Luminárias situa-se na porção meridional do Orógeno Brasília ou na zona de interferência entre as
Faixas Brasília e Ribeira. A nappe está localizada no sudeste de Minas Gerais, entre as cidades de Luminárias,
Carrancas e São Tomé das Letras. Da base para o topo ocorrem duas unidades, uma dominada por quartizito, e
outra em que xisto pelítico e quartizito estão alternados. Os dois pacotes constituem o Grupo Carrancas, que
cavalga unidade de gnaisse fino e granada-biotita xisto, denominados de Unidade São Vicente. O objetivo do
trabalho é modelar o metamorfismo dos metapelitos da Nappe de Luminárias usando dados de campo,
petrografia, pseudosseções e química mineral, para determinar as condições de temperatura e pressão do
metamorfismo. Os melapelitos apresentam as paragêneses metamórficas: Ctd+Chl+Grt Chl+St+Ctd,
Bt+Chl+Grt, St+Grt+Bt, todas com muscovita e quartzo em excesso, além de estarem presentes rutilo, ilmenita,
apatita, zircão e turmalina como minerais acessórios. Dentre essas paragêneses, Ctd+Chl+Grt e Chl+St+Cld
encontram-se na porção NE e Bt+Chl+Grt e St+Gt na porção SW da Nappe de Luminárias. Essas paragêneses
foram geradas pelas seguintes reações metamórficas: Ky + Ctd = St + Chl, Ctd = Grt + Chl + St, Grt + Chl = St
+ Bt. Porfiroblástos de granada foram analisados com a microssonda eletrônica, os quais apresentam inclusões
de quartzo, apatita, rutilo e ilmenita. A composição do núcleo dos cristais de granada analisados é alm77-73prp108sps5-3grs12-8adr4-2, e a das bordas alm84-84prp12-11sps1-0,8grs1.5-5,0adr4-0,4, exibindo claro zoneamento entre núcleo e
borda, com redução de Mn e Ca do núcleo para a borda, o que é compensado com aumento de Fe e Mg. O
zoneamento indica que as condições de cristalização do centro da granada, quando comparado com as bordas,
ocorreu em menores temperaturas. Pseudosseções foram confeccionadas com o software Perple_X, versão 6.7.1,
utilizando tanto o sistema KFMASH, quanto o sistema KFMASHT. A pseudosseção calculada para a amostra
10B, no sistema KFMASH, apresenta a paragênese do pico metamórfico, Bt-St-Ms-Grt-Qtz-H2O, representada
em campo divariante em que temperaturas entre 600 e 670 ºC e pressões entre 8 e 11 kbar o delimitam. Para a
mesma amostra, no sistema KFMASHT a paragênese é acrescida de rutilo e o campo é delimitado por condições
de 600 a 660 ºC e 9,5 a 13 kbar. Com base em texturas petrográficas indicam cristalização de St a partir do
consumo de Ctd e nos campos estabilidade das pseudoseções, é possível inferir uma trajetória do metamorfismo
progressivo com aumento de temperatura,
evoluindo
do campo onde
a
paragênese
Chl+St+Ctd+Qtz+Ms+H2O(+Rt) é estável para o campo Bt+St+Grt+Qtz+Ms+H2O(+Rt).
Palavras-chave: Nappe Luminárias, petrologia metamórfica, pseudosseções.

INTRODUÇÃO
Um dos principais objetivos da petrologia metamórfica é resgatar as condições de pressão (P) e
temperatura (T) que as rochas foram submetidas e a trajetória descrita por estas variáveis ao longo do tempo (t).
Para tal fim, a modelagem metamórfica utilizando levantamentos de campo, geotermobarometria, petrografia e
pseudoseções mostra-se bastante útil, possibilitando uma acurada reconstituição da trajetória P-T-t das rochas.
Utilizando essas ferramentas o presente estudo faz a modelagem metamórfica da Nappe de Luminárias (NL) que
se localiza na porção meridional do Orógeno Brasília, ou na zona de interferência entre as Faixas Brasília e
Ribeira. A NL está situada no sudeste de Minas Gerais, entre as cidades de Luminárias, Carrancas e São Tomé
das Letras.
GEOLOGIA REGIONAL
O Orógeno Brasília Meridional é composto por pilha colisional de nappes formada em três ambientes
tectônicos distintos: (i) domínio de arco magmático desenvolvido na margem continental ativa da Placa
Paranapanema, representado pelas rochas da Nappe Socorro-Guaxupé, (ii) domínio continental subductado,
representado pelas rochas do Sistema de Nappes Andrelândia e (iii) domínios com aﬁnidades de margem passiva
e/ ou relacionados à Placa Sanfranciscana, representado pelas rochas dos Sistemas de Nappes Carrancas e Lima
Duarte (Campos Neto et al., 2007).
A área de estudo (Fig. 1) está inserida no contexto das nappes inferiores, do Sistema de Nappes
Carrancas. Segundo Campos Neto et al. (2004), o sistema de Nappes Carrancas é subdividido em quatro escamas
de cavalgamento que constituem o terreno frontal do Orógeno Brasília Meridional: Nappe Luminárias, objeto de
estudo desse trabalho, Klippe Carrancas, Alóctone Serra da Bandeira e Alóctone Madre de Deus. O Grupo
Carrancas foi definido por Trouw et al. (1980), como composto pelas formações Campestre e São Tomé das
Letras, constituídas, respectivamente, por ﬁlito graﬁtoso cinza, comumente com Grt, St, Ky e Ctd (abreviação
segundo Kretz, 1983), com intercalações de quartzito, e quartzito intercalado com mica verde com xisto, além do
embasamento composto por gnaisse fino bandado, ﬁlito, quartzito, gondito, rochas meta-ultramáﬁcas e
ortognaisses (Trouw et al., 1983, 1980). O metamorﬁsmo nas nappes é típico de zonas de subducção, com rochas
formadas em P relativamente alta, com zoneamento metamórfico inverso, variando desde fácies granulito, com
cianita e feldspato potássico em rochas pelíticas, com lentes de retroeclogito, até fácies xisto verde no domínio
autóctone, aumentado as condições do metamorfismo de NW para SE (Trouw et al., 2000). As condições de T e
P máximas variam de nappe para nappe, mas as pressões são sempre elevadas. O pico metamórﬁco ocorreu entre
630-625 Ma. Idades em torno de 610-605 Ma estão relacionadas à exumação das nappes (Trouw et al., 2000;
Campos Neto & Caby, 2000). Heilbron (1984, 1985) descreve a presença de duas paragêneses metamórficas a
NE da Nappe de Luminárias (região de Itutinga e Madre de Deus), sendo a primeira com características báricas
de P intermediária, que progride de fácies xisto verde a anfibolito e uma segunda fase de fácies xisto verde de
caráter tardio. As rochas da Nappe de Luminárias apresentam paragêneses contendo cianita, sob condições da
fácies anﬁbolito, zona da Ky (Trouw et al., 2000). Recentemente, estudo detalhado do metamorfismo foi
executado na região de Carrancas, incluindo análise microestrutural, modelamento usando pseudosseções indica
metamorfismo em condições de alta P, na transição das fácies anfibolito e eclogito (Silva, 2010).
PETROGRAFIA
Foram analisadas doze seções delgadas, afim de caracterizar as paragêneses e as texturas de rochas
pelíticas da Nappe de Luminárias (Fig. 1). As rochas apresentam textura lepidoblástica, com algumas bandas
com textura granoblástica e são classificadas como xisto. São inequigranulares, porfiroblásticas, com as
dimensões médias dos cristais da matriz de 0,7 mm e com porfiroblastos de Grt chegando a 5 mm. A matriz é
composta por Ms, Bt e Qtz e os porfiroblastos são de Grt, St Ctd. A estrutura mais marcante nas rochas é a
foliação principal, que em análise microscópica pode ser classificada como clivagem de crenulação, que é
marcada pela orientação preferencial de minerais inequidimensionais. A paragênese difere, a depender da
localização na Nappe de Luminárias. Foram reconhecidas as paragêneses: Ctd+Chl+Grt e Chl+St+Cld, na
porção NE da Nappe de Luminárias e Bt+Chl+Grt, St+Grt+Bt na porção SW.

Fig. 1: Mapa da Nappe de Luminárias, com a localização dos pontos amostrados. Folhas Geológicas de Lavras de Caxambu
extraído de Pedrosa Soares et al., 2003.

O Qtz ocorre em todas as lâminas, sob a forma de cristais anedrais, marcando a foliação. A proporção
modal do Qtz varia de 35%, chegando a atingir 85%. O contato entre os grãos é poligonal e a sua granulação
média é em torno de 0,5 mm. A Ms também ocorre em todas as rochas analisadas, sendo incolor. A proporção
modal varia de traço a 80%. Os cristais de Ms marcam a foliação e granulação média é aproximadamente de 0,6
mm. O Ctd está presente apenas nas amostras LR-04, LR-05 e LR-10E. O mineral ocorre como porfiroblastos
(até 4 mm) ou na matriz da rocha. Quando na forma de porfiroblasto apresenta inclusões de Qtz, Rt e Ilm em
forma espiralada. Quando ocorre na matriz a granulação é em torno de 0,4 mm. Em rochas onde ocorre St, o Ctd
apresenta-se alterado, sendo consumido por este mineral (Lâmina LR-10E). Nas lâminas LR-04 e LR-05 o Ctd
apresenta relação de equilíbrio com os outros minerais, em virtude de contatos retos e sem bordas corroídas. A
Chl ocorre em quase todas as rochas, exceto na LR-13. A proporção modal varia de traço a 55% e a sua
granulação é em torno de 0,4 mm. Em geral, ocorre em equilíbrio com os minerais que marcam o pico do
metamorfismo (paragêneses: Bt+Chl+Grt; Ctd+Chl+Grt; Chl+St+Ctd; Bt+Chl+Grt), exceto as amostras LR10A, B, C e E (Fig. 2A; paragênese: St+Grt+Bt) onde ocorre substituindo parcialmente Grt e Ctd, indicando ser
retrometamórfica. A Bt (Fig. 2B) nas amostras LR-08, LR-09, LR-10A, LR-10B, LR-10C, LR-10E, LR-11,
LR13. A proporção modal da Bt é de 4 a 25%. O mineral marca a orientações preferencial da foliação e
granulação média do mineral é em torno de 0,6 mm. A St ocorre nas amostras LR-05, LR-10A, LR-10B, LR10C (Fig. 2A), LR-10E e LR-11. A proporção modal varia de traço até 3%. Os cristais têm granulação média,
em torno de 0,6 mm e seguem, grosso modo, a orientação preferencial da foliação. Os cristais de St apresentam
inclusões de Qtz, Ms, Ap, Ilm e Rt que definem padrão em espiral, sugerindo rotação. A Grt ocorre em todas as
seções delgadas, com exceção da LR-13 (Fig. 2A e B). A proporção modal é de 2%, podendo em algumas
bandas chegar a atingir 30%. Os cristais de Grt ocorrem tanto como porfiroblastos, que chegam a atingir 5 mm,
como também com granulometria inferior, em torno de 0,7 mm, presentes na matriz da rocha. Os porfiroblastos
são poiquiloblásticos, ricos em inclusões de Qtz, Chl, Ap, Ilm e Rt que formam padrões espiralados sugerindo a
rotação do mineral e caráter sin-cinemático com a foliação principal. A Ky foi observada como traço em apenas
uma seção delgada (LR-04). A granulação média do mineral é em torno de 0,4 mm e o mineral ocorre segundo a
orientação preferencial da foliação.
QUÍMICA MINERAL DA GRANADA
Cristais de Grt da seção delgada LR-10C foram analisados Microssonda Eletrônica JEOL modelo JXA
8230 do Departamento de Petrologia e Metalogenia da Unesp de Rio Claro. O cálculo das fórmulas estruturais
foi efetuado pelo software AX de Tim Holland.

Fig. 2: Imagens de elétrons retroespalhados (BSE compo) da seção delgada LR-10C. (A) mostrando porfiroblastos de Grt com
inclusões de Ilm e Qtz, bordejada por Chl e Bt, além de cristais de St com inclusões de Ilm e Qtz. (B) Porfiroblasto de Grt com inclusões
de Qtz, Ilm e Ap bordejado por Bt e Ms.

Foram feitas 16 análises pontuais, tanto na borda como no núcleo dos cristais, além de um perfil com 18
pontos. A Grt apresenta nítido zoneamento do núcleo para borda (Fig. 3). O núcleo é mais rico nos membros
grossulária e espessastita e empobrecidos nos membros almandina e piropo, possuindo a seguinte fórmula: alm7773prp10-8sps5-3grs12-8adr4-2. Já a borda, em relação ao centro, é enriquecida em piropo e almandina, e contém
menores valores dos membros espessastita e grossulária, possuindo a fórmula média alm84-84prp12-11sps1-0,8grs1.55,0adr0,4-4. Os maiores teores de grossulária e espessartita e os menores teores de almandina no núcleo, sugerem
que no início da cristalização da Grt a rocha estava em temperaturas mais baixas em relação as temperaturas de
cristalização da borda.

Fig. 3: Perfil de borda a borda em cristal de granada (LR-10C). À esquerda, gráfico mostrando a composição dos membros
finais da granada, sendo possível observar a variação da borda e do centro. À direita, imagem BSE indicando a trajetória do perfil. alm:
almandina, prp: piropo, sps: espessartita e grs: grossulária.

PSEUDOSEÇÕES
Duas pseudoseções foram calculadas (software Perple_X; Connoly, 1990) para a amostra LR-10 (Fig. 1,
4), utilizando dados obtidos por fluorescência de Raio-X. Dois sistemas foram utilizados para os cálculos, o
sistema KFMASH (K2O, FeO, MgO, Al2O3, SiO2 e H2O) e o sistema KFMASHT (K2O, FeO, MgO, Al2O3, SiO2,
H2O e TiO2). A escolha desses sistemas é justificada por representarem a composição básica do pelito. O Ti foi
incluído para se comparar os equilíbrios com a presença de rutilo ou ilmenita.
A amostra LR10B é composta por Ms, Qtz, Chl, Bt, St, Grt, Rt, Ap e Ilm. A paragênese indicativa do
pico do metamorfismo é: Ms+Qtz+Bt+St+Grt+Rt. Chl e Ilm são interpretados como retrometamórficos. A
paragênese encontra-se representada no campo divariante definido por T entre 607 e 673 ºC e P entre 7,69-11,09
kbar (sistema KFMASH, Fig. 4). No sistema KFMASHT o equilíbrio ocorre entre 598-660 ºC e 9,41-13,04 bar

(Fig. 4). É possível observar que o Ti tem grande importância na constrição da P. A inclusão do elemento eleva a
P em aproximadamente 2 kbar, sendo que a T varia apenas e 12 ºC. As condições de pico metamórfico obtidas
no presente trabalho são equivalentes ao descrito por Silva, 2010 para a Klippe de Carrancas.

Fig. 4: Pseudoseções da amostra LR-10B. A esquerda pseudoseção para o sistema KFMASH e a direita para o sistema
KFAMSHT.Com a paragênese de pico metamórfico delimitada pelo triângulo vermelho e a trajetória de metamorfismo indicado pela
seta lilás.

CONCLUSÕES
Com base em estudos de campo, petrografica, química mineral da granada e pseudoseções foi possível
modelar o metamorfismo dos metapelitos da NL. Texturas petrográficas indicam o consumo de Ctd para a
cristalização da St. Através disso é possível sugerir uma trajetória do metamorfismo progressivo, utilizando as
pseudoseções, com o aumento da temperatura evoluindo do campo onde a paragênese
Chl+St+Ctd+Qtz+Ms+H2O(+Rt) é estável para o campo Bt+St+Grt+Qtz+Ms+H2O(+Rt) (Fig. 4). Para o sistema
KFMASHT, este campo é delimitado por condições de 598 a 660 ºC e 9,5 a 13 kbar.
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RESUMO
A Unidade Córrego dos Boiadeiros, posicionada estratigraficamente na base do Grupo Nova Lima, Supergrupo
Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, MG, é constituída integralmente por rochas metaultramáficas e
metamáficas. Os termos metaultramáficos são representados por serpentinito, esteatito e xistos a granofels com
variáveis teores de serpentina, flogopita, talco, clorita e tremolita, ao passo que clorita-clinozoisita-actinolita
granofels e actinolita-plagioclásio granofels constituem os termos metamáficos. Procurou-se, a partir do estudo
petrográfico e microestrutural, obter informações acerca das condições metamórficas de formação destas rochas.
A Unidade Córrego dos Boiadeiros ocorre sob a forma de um corpo grosseiramente arredondado de
aproximadamente 4 km de comprimento e 3 km de largura. Localiza-se no extremo sudoeste do município de
Nova Lima, cerca de 40 km a sul de Belo Horizonte. As rochas metaultramáficas ocorrem predominantemente
na porção central do corpo. Estendem-se por uma faixa norte-sul de aproximadamente 3 km de comprimento e 2
km de largura. As rochas metamáficas possuem ocorrência restrita às porções marginais do corpo, envolvendo as
porções metaultramáficas. A associação mineral serpentina-talco-tremolita-clorita magnesiana ± carbonato ±
flogopita observada nas rochas metaultramáficas indica condições de metamorfismo em fácies xisto verde, a
temperaturas abaixo de 450ºC e pressões próximas a 2 kbar. Texturas blastocumuláticas reliquiares encontradas
sobretudo no litotipo clorita-talco-serpentina-tremolina granofels sugerem natureza plutônica para o protólito dos
metaultramafitos. Este protólito provavelmente estaria relacionado a dunitos e rochas peridotíticas. A associação
mineral actinolita-clinozoisita-plagioclásio-clorita ferrosa ± quartzo é observada nas rochas metamáficas. Tal
associação também sugere condições de metamorfismo na fácies xisto verde, a partir de temperaturas próximas a
400ºC e pressões em torno de 3 kbar. Postula-se que as condições de metamorfismo na Unidade Córrego dos
Boiadeiros não tenha excedido o campo da fácies xisto verde. As paragêneses minerais, excessivamente
hidratadas, sugerem que o metamorfismo na região estudada tenha se desenvolvido em regime assistido por
fluidos hidrotermais.
Palavras-chave: Rochas metaultramáficas, Rochas metamáficas, Unidade Córrego dos Boiadeiros, Grupo Nova Lima,
Quadrilátero Ferrífero

INTRODUÇÃO
O entendimento da evolução geológica de regiões polideformadas, a exemplo do Quadrilátero Ferrífero,
tem nos estudos de petrogênese um de seus pilares. Os estudos petrogenéticos permitem compreender não só a
gênese, mas também a evolução metamórfica de conjuntos litológicos, estes com base em paragêneses minerais
que refletem condições específicas de pressão e temperatura. O presente estudo propõe a caracterização
petrográfica das rochas metaultramáficas e metamáficas pertencentes à Unidade Córrego dos Boiadeiros, Grupo
Nova Lima, Quadrilátero Ferrífero, MG. Buscou-se, portanto, obter informações acerca das condições
metamórficas necessárias para estabilização das associações minerais e, consequentemente, para a formação das
rochas abarcadas por este estudo.
O estudo foi realizado na região sudoeste do município de Nova Lima, MG. Distancia-se cerca de 40 km a
sul da capital mineira Belo Horizonte.
CONTEXTO GEOLÓGICO
Em termos geológicos, a área de estudo está inserida no Quadrilátero Ferrífero (QF), situado na porção
meridional do Cráton do São Francisco. De acordo com Dorr (1969), o Quadrilátero Ferrífero pode ser
subdividido em três unidades geológicas, a saber, Terrenos Granito-gnáissicos Arqueanos (Embasamento TGG),
Sequência Vulcano-sedimentar Arqueana (Supergrupo Rio das Velhas) e Sequência Sedimentar e Vulcanosedimentar Proterozóica (Supergrupo Minas).
O Supergrupo Rio das Velhas (SGRV) constitui uma associação metavulcanossedimentar do tipo
greenstone belt. É composto de extrusões básicas a ultrabásicas associadas à sedimentação química e clástica. A
Unidade Córrego dos Boiadeiros (Padilha 1984, Costa et al. 1992) está estratigraficamente inserida na base do
SGRV e contém as rochas metamáficas e metaultramáficas relativas a este estudo.
METODOLOGIA
Para a caracterização petrográfica das rochas metaultramáficas e metamáficas deste estudo, utilizaram-se
como base descrições de afloramentos e de um furo testemunhado de 105 metros de comprimento, cedido pela
mineradora Pedras Congonhas. Com base nas variações litológicas observadas a partir dos dados de campo,
foram confeccionadas 30 seções delgadas e 4 polidas no Laboratório de Laminação (LAMIN) do DEGEOUFOP. Para identificação das paragêneses minerais e microestruturas dos litotipos estudados, utilizou-se um
microscópio de luz transmitida e refletida da marca Zeiss, modelo Axioskop 40, pertencente ao laboratório de
ótica do DEGEO-UFOP. A nomenclatura utilizada para as rochas deste estudo segue as recomendações de Fettes
& Desmons (2007).
ROCHAS METAULTRAMÁFICAS
As rochas metaultramáficas possuem amplo domínio de ocorrência no contexto da Unidade do Córrego
dos Boiadeiros. Dispõe-se ao centro do mesmo, estendendo-se por cerca de 3 km sentido norte-sul. Afloram sob
a forma de restritos afloramentos, associados a níveis topograficamente rebaixados, ou como blocos isolados. As
melhores exposições destas rochas são observáveis nas bancadas das mineradoras da região. Representam rochas
foliadas, variavelmente orientadas segundo as direções NNW a NE. Ocorrem também como núcleos maciços
circundados pelas porções foliadas. Em termos composicionais, distinguem-se dos representantes metamáficos
por portarem paragêneses minerais extremamente magnesianas. São representadas por serpentinito, esteatito,
serpentina-flogopita-clorita-tremolita xisto e clorita-talco-serpentina-tremolina granofels (Fig. 1a, b, c, d).
Serpentinito
É o litotipo de predominância na Unidade do Córrego dos Boiadeiros. Constitui uma rocha de cor verde
oliva, foliada a maciça, frequentemente recortada por veios de antigorita, crisotila e magnesita. Serpentinas
predominam na rocha, perfazendo entre 90 a 95% da moda da rocha. São incolores, ocorrem como lamelas
orientadas a decussadas e esporadicamente exibem microestrutura interpenetrativa. Os minerais opacos são

compostos por magnetita e cromita. Compõem até 10% da moda e são invariavelmente de tamanho diminuto, em
cristais de até 0,1 mm. Ocorrem disseminados entre as lamelas de serpentina.
Esteatito
Esteatito ocorre espacialmente associado ao serpentinito. Constitui uma rocha acinzentada, foliada a
maciça, esporadicamente recortada por veios de carbonato (magnesita). Talco perfaz de 70 a 95% do volume da
rocha. Ocorre como finos cristais incolores. Por vezes constituem palhetas encorpadas e preferencialmente
orientadas, materializando a foliação da rocha. Carbonatos ocupam de 5 a 25% do volume da rocha. Ocorre
como cristais granoblásticos subdioblásticos, incolores a amarronzados e livres de maclações. Tremolita ocupa
até 5% do volume da rocha. Ocorre como finos cristais fibrosos, incolores e dispersos em meio ao talco. Exibe
cor de interferência de 2ª ordem. Serpentinas atingem até 5% do volume da rocha. Constituem esparsas lamelas
incolores dispostas em meio ao talco. Possui elongação 1(+).
Serpentina-flogopita-talco-clorita-tremolita xisto
Este litotipo foi identificado apenas no furo testemunhado, em profundidades inferiores a 90m. Constitui
uma rocha finamente foliada, de cor verde musgo e aparentemente sem venulações. Tremolita perfaz de 40 a
50% do volume da rocha. É incolor e ocorre como finos cristais fibrosos preferencialmente orientados. Também
ocorre como cristais subdioblásticos de maior tamanho, alcançando até 2 mm. Eventualmente exibe maclas
polissintéticas. Mg-clorita ocupa de 20 a 40% da rocha, ocorre como finas lamelas incolores e exibe sinal de
elongação 1(-). Talco perfaz de 10 a 30% da rocha. É incolor e ocorre em granulação fina, constituindo
agregados associados à tremolita. Flogopita perfaz até 15% da rocha, ocorre como finas palhetas exibindo
pleocroísmo em tons amarelados. Serpentina ocupa até 6% da rocha, configurando lamelas incolores de
elongação 1(+). Minerais opacos são grãos de até 0,1 mm de tamanho, geralmente inclusos em tremolita.
Clorita-talco-serpentina-tremolina granofels
Diferencia-se dos demais litotipos metaultramáficos por não ser foliado. É observado como núcleos
preservados em meio às demais unidades foliadas. Caracteriza-se também por apresentar prováveis
pseudomorfos de olivina e piroxênio substituídos por tremolita, serpentina e talco em proporções variadas,
associados a porções intercumulus constituídas de serpentinas e Mg-cloritas. Tremolita perfaz de 40 a 65% da
rocha. É incolor e configura-se como cristais aciculares a prismas delgados. Em alguns casos, substitui
inteiramente pseudomorfos de piroxênio. Serpentinas perfazem 30 a 60% da rocha. Ocorrem como lamelas de
até 5 mm substituindo os pseudomorfos e como finas agulhas associadas à Mg-clorita como material
intercumulus. Exibe elongação 1(+). Talco ocupa de 20 a 35% da rocha. Constitui finos agregados associados à
tremolita. Mg-clorita atinge até 10% da rocha. Ocorre invariavelmente em granulação fina associada à
serpentina. Exibe elongação 1(-). Opacos (< 3%) de até 0,2 mm de tamanho e estão inclusos em tremolita, talco
e serpentina. Apatita é rara (< 1%), configura cristais de tamanho diminuto, incolores e de alto relevo.
ROCHAS METAMÁFICAS
As rochas metamáficas possuem ocorrência subordinada no contexto da Unidade Córrego dos Boiadeiros.
Ocorrem invariavelmente nas porções marginais da unidade, geralmente em contato com as rochas metapelíticas
do Grupo Nova Lima a leste, norte e sul e com os metassedimentos do Grupo Caraça a oeste. Comumente
representam rochas maciças, esverdeadas, altamente fraturadas com fraturas preenchidas comumente por óxido
de ferro. Quando se comparadas aos termos metaultramáficos do Córrego dos Boiadeiros exibem paragêneses
minerais relativamente mais ricas em cálcio e ferro. São representadas por clorita-clinozoisita-actinolita
granofels e quartzo-actinolita-plagioclásio granofels (Fig. 1e, f).
Clorita-clinozoisita-actinolita granofels
Actinolita perfaz de 35 a 55% do volume da rocha. Ocorre como prismas delgados de 0,5 a 1,4 mm de
comprimento. Cristais aciculares e fibrosos também são observados, estes não excedendo 0,3 mm de
comprimento. Clinozoisita ocupa de 15 a 45% do volume da rocha. Ocorre sob a forma prismática a granular

anédrica, é incolor e exibe alto relevo. Possui birrefringência de baixa ordem, exibindo cores de interferência
azul-Berlim característica. Epidoto ss. é encontrado em apenas uma seção descrita, associado à granoblastos de
carbonato. Fe-Mg clorita exibe pleocroísmo em matizes esverdeadas. Constitui lamelas finas frequentemente
associadas a actinolita, perfazendo de 15 a 25% da rocha. Plagioclásio de possível variação albítica é raro. É
observado em algumas seções, não sobrepondo 5% do volume da rocha. Minerais opacos ocorrem inclusos na
actinolita, perfazem até 3% da rocha e são de granulação fina. Quartzo perfaz até 5% da rocha, é xenoblástico e
ocorre em apenas algumas das seções estudadas.
Actinolita-plagioclásio granofels
Este litotipo se restringe ao setor nordeste da área de estudo. Representa rochas com foliação ausente e de
coloração esverdeada. Plagioclásio de provável composição albítica perfaz de 45 a 60% da rocha. Ocorre como
ripas de até 0,5 mm de tamanho. Cristais aciculares em formas de feixes difusos também são observados.
Actinolita perfaz de 35 a 50% do volume da rocha. Ocorre como agulhas delgadas e de tamanho considerável,
atingindo até 1 mm. Exibe pleocroísmo entre tons pálidos e escuros de verde. Quartzo perfaz até 8% do volume
da rocha. É xenoblástico, exibe extinção ondulante e atinge até 0,3 mm de tamanho. Minerais opacos ocorrem
inclusos na actinolita e no plagioclásio, configura finos cristais e perfaz até 10% da rocha.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O METAMORFISMO
A associação mineral observada nas rochas metaultramáficas é composta por serpentina-talco-tremolitaclorita magnesiana ± carbonato ± flogopita, ao passo que clorita férrica-plagioclásio-clinozoisita-actinolita ±
quartzo constitui a paragênese identificada para as rochas metamáficas.
Segundo Bucher & Grapes (2011), a paragênese encontrada nos metaultramafitos pressupõe condições
metamórficas de fácies xisto verde, correlacionadas a hidratação de rochas ultramáficas em temperaturas
inferiores a 450ºC e pressões próximas de 2 kbar. A preservação de texturas reliquiares cumuláticas em algumas
lâminas sugere que o protólito destas rochas corresponda a ultramáficas plutônicas, a exemplo de dunitos e
peridotitos.
A associação mineral verificada para as rochas metamáficas também indica metamorfismo em fácies xisto
verde. De acordo com os autores supracitados, o campo de estabilidade dessa associação se dá em temperaturas
próximas de 400ºC e pressões de até 3 kbar.
Postula-se, assim, que as condições de metamorfismo na Unidade Córrego dos Boiadeiros não tenha
excedido o campo das fácies xisto verde. Além disso, as paragêneses minerais, excessivamente hidratadas,
sugerem que o metamorfismo na região tenha sido assistido por fluidos hidrotermais associados a processos
metassomáticos.
Agradecimentos: a Pedras Congonhas Ltda. pela cessão do testemunho de sondagem e apoio aos trabalhos de campo, a
Capes pela bolsa de mestrado do primeiro autor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bucher, K., Grapes, R. 2011. Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer, Berlin, 8th edition. 428p.
Costa C.S., Costa A.G., Rosière, C.A. 1992. Considerações preliminares sobre a ambiência magmática das rochas do
Complexo Córrego dos Boiadeiros, Quadrilátero Ferrífero, MG. In: 37 Congresso Brasileiro de Geologia, SBG, São
Paulo, Bol. Res. Exp, 455-456.
Dorr J.V.N. II. 1969. Physiographic, stratigraphic and structural development of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais,
Brazil. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper 641-A. U.S. Geological Survey, 110p.
Fettes, D., Desmons, J. 2007. Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms.Recommendations of the
International Union of Geological Sciences Subcomission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge
University Press, 244p.
Padilha A.V. 1984. Formação Córrego dos Boiadeiros – uma sequência komatiitica na base do Grupo Nova Lima,
Supergrupo Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. In: 33 Congresso Brasileiro de Geologia, SBG, Rio
de Janeiro, Resumos, 146-147.

Figura 1: Fotomicrografias das rochas metaultramáficas (a, b, c, d) e metamáficas (e, f) da Unidade Córrego dos
Boiadeiros, Grupo Nova Lima. a) Serpentinito exibindo textura decussada. b) Esteatito exibindo granoblastos de
carbonato em meio aos cristais de talco. c) Serpentina-flogopita-talco-clorita-tremolita xisto mostrando cristais
de maior porte de tremolita em meio a fina matriz de tremolita, talco, clorita e flogopita. d) Clorita-talcoserpentina-tremolita granofels exibindo pseudomorfos de prováveis olivinas e piroxênios. e) Cristais prismáticos
de actinolita associados a clinozoisita no Clorita-clinozoisita-actinolita granofels. f) Actinolita-plagioclásio
granofels mostrando cristais alongados de actinolita em meio a finas ripas de plagioclásio. srp: serpentina, mgt:
magnetita, tr: tremolita, tlc: talco, crb: carbonato, phl: flogopita, chl: clorita, csz: clinozoisita, act: actinolita, plg:
plagioclásio. Todas as fotomicrografias foram capturadas sob a luz plano-polarizada.
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A sequência metavulcanossedimentar descrita na região de Pitangui/MG é correlata ao Grupo Nova Lima e
recebe a denominação local de Greenstone Belt de Pitangui. Amostras de rochas
metamáficas/metaultramáficas e metassedimentares coletadas ao longo dos rios Pará e São João, permitiram
o estudo das assembleias minerais e relações texturais/estruturais nos distintos litotipos. Foram
confeccionadas lâminas delgadas e polidas, as quais foram descritas em microscópio óptico e posteriormente
detalhadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As amostras coletadas apresentaram graus
variáveis de alteração mineral e foram classificadas de acordo com suas características petrográficas e
microestruturais. As rochas metamáficas são constituídas por: Actinolita (18%), Plagioclásio (15%), Clorita
(13%), Quartzo (10%), Diposídio (8%), Talco (8%), Hornblenda (8%), Epidoto (5%), Dentre os minerais
acessórios e opacos Zircão (3%), Magnetita (2%), Carbonato (2%), Ilmenita (2%), Pirita(2%), Clinozoisita
(1%), Zoisita (1%), Rutilo (1%), Titanita (1%) e Apatita (1%). As rochas metaultramáficas apresentam:
Serpentina (25%), Clorita (20%), Talco (15%), Tremolita (15%), Plagioclásio (10%) e Carbonato (5%),
correspondendo os acessórios a Quartzo (3%), Magnetita (3%), Ilmetina (2%), Rutilo (1%) e Sericita (1%).
Por fim, as rochas metassedimentares incluem: Talco (22%), Quartzo (20%), Biotita (15%), Plagioclásio
(10%), Turmalina (10%), Clorita (5%), destacando-se os acessórios como Ilmenita (5%), Apatita (3%),
Zircão (3%), Titanita (3%), Epidoto (2%), Barita (1%), e Monazita (1%). As estruturas e texturas denotam a
existência de pelo menos dois eventos deformacionais em condições metamórficas de baixo grau. Foram
observadas recristalização de minerais, texturas em rede, nematoblástica, lepidoblástica, porfiroblástica,
pseudomórfica, seriada, fibroradial granoblástica, bordas de reação e sombra/franjas de pressão. Como
estruturas ocorrem clivagens ardosianas, clivagens espaçadas e xistosidade. Clivagens de crenulação ocorrem
restritamente nas rochas metamáficas. Análises em microscopia eletrônica com o objetivo de definir semiquantitativamente a composição dos minerais opacos e de algumas inclusões, não revelou a presença de fases
sulfetadas significativas nas rochas metaultamáficas. Foram identificados por enquanto, Pirita, Magnetita,
Ilmenita e Rutilo. O detalhamento de campo e petrográfico dos litotipos investigados permitiu classificá-los
em: talco-tremolita-serpentina-clorita xistos, talco-actinolita-clorita xistos, clorita-talco-biotita xistos, filitos
e ardósias decorrentes do metamorfismo em condições de baixo grau metamórfico (fácies xisto-verde). A
definição dos protólitos é dificultada pela deformação, metamorfismo e processos de alteração hidrotermal.
Contudo, rochas anteriormente descritas como sequências metavulcânicas revelaram em campo, a presença
de estruturas primárias sedimentares (e.g. bandamento composicional, granodecrescência mineral) e
proporções relativamente altas de quartzo, biotita e zircão. Tais minerais são pouco frequentes em protólitos
ultramáficos. Neste sentido, análises químicas de rochas e minerais e estudos geocronológicos estão em
andamento para uma melhor compreensão geotectônica do Greenstone Belt de Pitangui.
Apoio: Projeto Temático: Evolução de Terrenos Arqueanos do Cráton São Francisco e Província
Borborema: Implicações para processos geodinâmicos e paleoambientais globais. Processo FAPESP
(2012/15824-6).
Palavras-chave: petrografia, greenstone belt, metavulcanossedimentar
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Este trabalho apresenta a atualização do mapa do Enxame de Diques da Serra do Mar(EDSM). As
intrusões basálticas do enxame localizam-se no litoral dos estados de Rio de Janeiro,estendendo-se até parte
de São Paulo e Espirito Santo. O enxame possui centenas de diques de basalto toleíticos que intrudem
principalmente granitóides e gnaisses do segmento central da Faixa Ribeira de idade NeoproterozóicaSiluriana. Os diques de diabásios estudados são subdivididos em suítes de baixo-TiO2 e alto-TiO2. Os diques
possuem três padrões estruturais distintos com trend preperencial do enxame é NE-SW. Subordinamente, as
direções NNE-SSW e NW-SE são reconhecidas na área de estudo. Deste modo, é possivel que algumas
estruturas tenham sido controladas por eventos do Neoproterozóico no Orógeno Ribeira, consequência de
reativações no Cretáceo Inferior devido ao processo de rifteamento do Gondwana. A provincialidade
geoquímica do enxame até então estava representado no mapa do modo a seguir: diques associados à suíte de
alto-TiO2 (cor vermelha), diques associados à suíte de baixo-TiO2 (cor azul) e diques sem análise química
(cor verde). É importante ressaltar que o presente trabalho de atualização do mapa do EDSM resultou nos
seguintes fatos: a) correção e complemento dos dados de georeferênciamento (longitude, latitude); b)
atualização das medidas de mergulho, direção, expessura e extensão; c) atualização da classificação e
representação de diques de alto-TiO2 no mapa (diques que anteriormente estavam sem análise química,
representados pelo cor verde, passaram a ser reconhecidos pela cor vermelha, uma vez que são de alto-TiO2);
d) subdivisão de suítes de baixo-TiO2 em Serrana (cor marrom) e Costa Azul (cor azul). O refinamento do
mapa no tocante à marcante heterogeneidade geoquímica conjugado a etapas futuras irão permitir uma
discussão profícua no cenário geodinâmico em questão. De um modo geral, as diferente suítes de alto-TiO2 e
baixo-TiO2 discriminadas no EDSM podem ser relacionadas a diferentes terrenos tectônicos do Orógeno
Ribeira. Isto implicaria em um cenário no qual o processo de amalmação do Gondwama no
Neoproterozóico-Cambriano não teria sido meramente crustal, mais envolveria também o manto litosférico
subcontinental. Assim sendo, a heterogeneidade geoquímica deste manto, revelada pelos processos de fusão
parcial durante a fragmentação do Gondwana no Cretáceo Inferior, indicaria que a geodinâmica do
Neoproterozóico teria sido capaz de amalgamar porções litosférica distintas, ou seja, possivelmente
relacionadas à diferentes histórias de geração de crosta continental ao longo do tempo geológico precedente
àquele da formação do Gondwana.
Apoio: Este trabalho é financiado pelo CNPq (Processo: 459674/2014-5; Chamada: MCTI/CNPq/Universal
14/2014- Faixa A).
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A área de interesse está situada entre a cidade de Rio Bonito e o bairro Palmital, distrito do município de
Saquarema, fazendo parte do contexto tectônico da Faixa Ribeira, entre dois terrenos geologicamente distintos:
Unidade Tinguí, parte do Terreno Oriental (Domínio Costeiro) e Sequência Supracrustal Palmital, pertencente ao
Domínio Tectônico de Cabo Frio. Eles são diferenciados tanto pela idade, pelo seu padrão estrutural, sua
litologia e presença/ausência de corpos graníticos gerados a partir do Neoproterozóico até o Cambriano. Os
pegmatitos estudados fazem parte da Província Pegmatítica Niterói-Rio Bonito, classificados como os
pegmatitos mais expressivos do Estado. Foram identificados 16 corpos pegmatíticos ao longo da Via Lagos, RJ124, que constituem em sua maioria veios tabulares, heterogêneos, com granulometria de média a grossa e
presença de textura gráfica, resultado do intercrescimento do quartzo e feldspato. Possuem em geral largura
aparente de até 50 cm. É comum a relação de corta-corta entre eles, destacando-se a família dos pegmatitos com
direção concordante a foliação (pegmatitos precoces), pegmatitos discordantes (pegmatitos tardios) e, pegmatitos
com indício de falhamento. Os corpos pegmatíticos encontram-se em geral bastante intemperizados. A coleta
de amostras consistiu na amostragem de aproximadamente 10 kg de material, coletado em geral ao longo do
corpo pegmatítico. As amostras foram processadas no Laboratório Geológico de Preparação de Amostras
(LGPA) da UERJ, passando pelas etapas de britagem, peneiramento, deslamagem, bateamento e líquido denso
(politungstato) seguido de análise em lupa binocular. Os minerais principais são: quartzo e feldspato alcalino, e
os minerais subordinados ou acessórios são apatita, biotita, muscovita, fibrolita, sillimanita, diopsídio,
espodumênio, titanita, topázio, granada, zircão, rutilo, xenotímio, monazita, magnetita/ilmenita, columbita,
turmalina, sulfetos e anfibólio. Os corpos pegmatíticos a ilmenita- titanita-rutilo-monazita-xenotimio sem biotita
cortam principalmente a Sequência Supracrustal Palmital (pegmatitos 1,2). Esses corpos devem pertencer a
classe de Elementos Raros e ser incluído na família NYF (Nb,Y,F). Alguns pegmatitos com espodumêniocolumbita e turmalina apresentam também granada, biotita e/ou muscovita (pegmatitos 2,9,15), fazem parte da
família LCT (Li,Cs,Ta) dos pegmatitos a elemento-raro. É necessário o estudo da relação dos pegmatitos com as
fases deformacionais da região bem como a possível relação com intrusões graníticas. É importante salientar que
a região já foi palco da exploração de feldspato e caulim provenientes de pegmatitos para indústrias de cerâmica,
vidro e saponáceos.
Apoio: Faperj
Palavras-chave: Pegmatitos
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O embasamento ocidental da faixa Araçuaí, edificada na borda leste do paleocontinente São Francisco, apresenta
uma diversidade de corpos graníticos de natureza e evolução tectônica ainda indefinidas. Nesse contexto tem-se
o metagranito Tingui que representa uma unidade intrusiva em complexos gnáissico-migmatíticos arqueanos do
Complexo Gavião, aflorante na porção noroeste do cinturão de cavalgamentos da Serra do Espinhaço
Meridional, norte de Minas Gerais. O metagranito Tingui ocorre em forma de um batólito, cujas rochas são de
coloração cinza, caráter leucocrático, com granulação média a grossa, homogêneas, mostrando localmente
vênulas e diques de leocogranitos com textura pegmatítica. As rochas na sua maioria são isotrópicas e às vezes,
apresentam foliação marcada pela orientação preferencial da biotita. Microscopicamente, apresentam textura
hipidiomórfica e inequigranular, localmente porfirítica. Os minerais essenciais que compõem a rocha são
feldspato alcalino pertítico, quartzo e plagioclásio com proporções inferiores de biotita, muscovita e minerais
acessórios. Estimativas da composição modal permitem plotar as amostras no campo dos granitos, com variação
para granodioritos. O metamorfismo é da fácies xisto verde e a deformação, incipiente e justificada pela boa
preservação da paragênese ígnea. Datações U-Pb via LA-ICPMS em zircão mostraram que o metagranito
apresenta uma idade de 1854 ± 3,8 Ma refletindo um importante evento magmático orosiriano no embasamento
da faixa Araçuaí. Dessa forma tal evento representaria a fonte de zircões detríticos deste período de tempo,
detectados em rochas do Supergrupo Espinhaço e do Grupo Macaúbas. Os resultados das análises químicas para
elementos maiores e traços feitas em 14 amostras da porção homogênea da rocha indicaram natureza cálcioalcalina de alto potássio e caráter peraluminoso. As análises feitas para elementos terras raras indicaram um
enriquecimento em ETR leves e depleção de ETR pesados. Em diagramas de discriminação de ambiente
tectônico, tais rochas ocupam o campo determinado para granitos pós-colisionais. Os dados petrológicos,
geoquímicos e geocronológicos do metagranito Tingui indicam um ambiente intraplaca, podendo ter sido alojado
durante um estágio tardi a pós-orogênico do orógeno Atlântico (Riaciano). De outra sorte, ele poderia ser alojado
em ambiente intraplaca sob influência do orógeno Ventuari-Tapajós (Orosiriano), ocorrida na antiga borda
convergente do paleocontinente Columbia.
Apoio: Convênio Serviço Geológico do Brasil–CPRM-SUREG-BH/ Universidade Federal de Ouro Preto/
Fundação Educativa Rádio e Televisão Ouro Preto (CPRM/UFOP/FEOP)
Palavras-chave: Metagranito Tingui, Geocronologia U-Pb (LA-ICPMS), Orosiriano
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O Complexo Granítico Anta (CGA) está situado a sudoeste do município de Sapucaia, RJ, com boas exposições
de rochas em locais próximos a rodovia BR-393. Trata-se de um corpo intrusivo alongado de direção NE-SW,
com eixo maior de 7 km e eixo menor com largura máxima de aproximadamente 2km, sendo concordante com a
orientação preferencial da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (ZCPS). Este complexo é descrito como um
granitoide do tipo-I, alojado tectonicamente em ambiente colisional, resultante da colisão do arco magmático Rio
Negro com uma margem passiva a sudoeste, caracterizando-se então, como um complexo magmático ediacarano
sincolisional do final do Ciclo Brasiliano e sintectônico à geração da ZCPS. O CGA apresenta núcleo preservado
com textura porfirítica e bordas parcial ou totalmente metamorfisadas, por vezes milonitizadas ou com nível de
deformação mais acentuado. Na sua porção ocidental, a rocha encaixante é caracterizada por um anfibólio-biotita
gnaisse com megacristais de feldspato, de cor cinza e laminado, pertencente ao Grupo Paraíba do Sul. Na sua
porção oriental, a rocha encaixante é um ortognaisse de composição granítica apresentando granulação grossa,
tendo seus megacristais de feldspato potássico arredondados e contornados por matriz biotítica fina, integrantes
da Suíte Rio Turvo.
A ZCPS é a principal feição estrutural da região e tem influência na disposição do eixo principal do complexo.
Ela está localizada a 1 km a oeste da sua borda, controlando assim o padrão de orientação da deformação nos
limites do complexo, sendo esta uma estrutura subvertical com movimentação destral, e atitude preferencial da
foliação milonítica de 125/80, que margeia o rio homônimo a esta zona de cisalhamento.
As litologias identificadas no CGA correspondem às rochas granitoides, parcialmente gnaissificadas, de
composição variando de sienogranito e monzogranito na porção central do pluton com nível elevado de
preservação magmática, a granodioritos e charno-enderbitos distribuídos na borda leste do corpo com
estruturação localmente milonitizada, e álcali-feldspato granito bandado na borda oeste.
A associação mineralógica observada macroscopicamente nos sienogranitos, monzogranitos e granodioritos do
CGA compreende minerais como: quartzo, biotita, plagioclásio, microclina, ortoclásio, hornblenda, alguns
óxidos e epidoto como acessórios. Em escala microscópica é possível identificar a presença de estruturas
mirmequitícas, synneusis e fenocristais de feldspato em matriz fina a média de variação evidente nos quartzos
subédricos a anédricos que compõem esta matriz inequigranular. Localmente, o CGA apresenta uma grande
variação textural em suas diversas fácies, onde a fácies porfirítica predomina em diversas regiões do pluton. Nas
porções parcialmente metamorfisadas, observa-se textura granolepidoblástica, tendo a orientação preferencial da
biotita como controladora da foliação. Subordinadamente, enclaves essencialmente máficos são identificados nas
bordas da porção oriental do CGA.
Em escala de afloramento, algumas relações estruturais evidenciam truncamentos locais de bandas máficas
indicando a cinemática destral e dúctil na foliação, bem como indicadores do tipo C-C’ em zonas miloníticas,
corroborando a inteferência da formação da ZCPS na deformação e evolução tectônica do complexo granítico.
Apoio: Instituto de Agronomia/Departamento de Geociências UFRuralRJ.
Palavras-chave: Tectônica, Plutonismo, Complexo Granítico Anta, Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul.
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Parte do substrato arqueano-paleoproterozoico do orógeno Araçuaí encontra-se exposto ao longo da porção
setentrional do cinturão de dobras e cavalgamentos da Serra do Espinhaço, na janela estrutural do Bloco
Itacambira-Monte Azul, norte de Minas Gerais. Neste contexto o complexo gnáissico-migmatítico Porteirinha é
intrudido por diversos corpos ígneos plutônicos de natureza indefinida, dentre os quais se destacam os
representantes da Suíte Catolé. Os corpos graníticos a quartzo-monzoníticos da Suíte Catolé se realçam no relevo
denudado do complexo Porteirinha e ocorrem na forma de stocks alongados cujas orientações são concordantes
com os trends estruturais das serras Geral, a leste, e Central a oeste. Em grande parte das exposições as rochas
graníticas apresentam-se foliadas, segundo um metamorfismo de baixo grau, sendo possível identificar porções
isotrópicas ainda preservadas. Com cores claras, variando de cinza claro a esverdeado, tais rochas exibem textura
granoblástica de granulação variável nas porções que ainda preservam alguma textura ígnea característica,
passando a granolepidoblástica quando mais deformadas. Por vezes, megacristais milimétricos fraturados de
plagioclásio e/ou microclina dão um aspecto porfirítico à rocha. A presença de enclaves máficos de composição
biotítica, com quartzo e feldspatos subordinados, e de diques graníticos félsicos com textura pegmatítica a
aplítica, são características comuns aos corpos desta suíte ígnea. A associação mineralógica essencial é marcada
por composições variáveis de quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e microclina (pertítica ou não), com
biotita, titanita, epidoto, allanita, moscovita e opacos secundários. Os acessórios incluem zircão e apatita.
Datações isotópicas via LA-ICPMS pelo método U-Pb em zircão revelaram idades 207Pb/206Pb que variam desde
1799 ± 5 Ma até 3152 ± 22 Ma. Todavia três pontos concordantes forneceram uma idade ponderada média de
1792 ± 7 Ma relacionada ao processo de cristalização magmática da suíte Catolé, que passa a representar um
importante evento magmático estateriano no embasamento da faixa Araçuaí. Análises químicas dos elementos
maiores e traços indicam uma natureza cálcio-alcalina com elevado teor de potássio e caráter meta- a
peraluminoso para as rochas graníticas dessa suíte. Os spiderdiagramas de elementos terras raras (ETR) mostram
uma tendência de enriquecimento em ETR leves e de sutil depleção dos ETR pesados, com fraca anomalia
negativa em Eu. Nos diagramas tectônicos essas rochas graníticas ocupam o campo dos granitos sin-colisionais a
pós-orogênicos em um ambiente intraplaca. Os valores da razão 10.000*Ga/Al indicam granitos do tipo A, sendo
classificadas como A2 no diagrama de Rb/Nb versus Y/Nb e Y-Nb-3*Ga. A idade estateriana obtida para a Suíte
Catolé é cronocorrelata a eventos magmáticos relacionados ao rifteamento inicial da bacia Espinhaço, como os
responsáveis pela colocação dos plútons Borrachudos, no Espinhaço Meridional, e Lagoa Real, no embasamento
do aulacógeno Paramirim; além disso a idade de 1792 ± 7 Ma é compatível com o vulcanismo estateriano que
acompanha a sedimentação inicial do rifte Espinhaço. Os dados petrológicos, geoquímicos e geocronológicos
indicam que os granitos da Suíte Catolé foram gerados num ambiente intraplaca durante um estágio pósorogênico do evento Riaciano, no âmbito do supercontinente Columbia, em resposta à orogênese Alto Jauru.
(espaçamento simples 1,0)
Apoio: FAPEMIG (CRA-APQ-00125-12), CAPES, IEF-MG
Palavras-chave: Suíte Catolé, Estateriano, geocronologia

ASPECTOS PETROGRÁFICOS PRELIMINARES DAS ROCHAS DO COMPLEXO
GRANITICO ANTA EM SAPUCAIA-RJ
Gustavo Kaizer1, Odirney Benedito1 Paulo Roberto Pires Junior , Alexis Rosa Nummer , Alan W.A. Miranda2
1

Discente Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, neygeologia@gmail.com,
gustavo_kaizer@hotmail.com, prpiresjunior@gmail.com
2
Docente Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, rosanummer@gmail.com,
alanmirandageo@gmail.com

O Complexo Granítico Anta (CGA) está localizado entre a sede do município de Sapucaia-RJ e o distrito de
Anta, com boas exposições rochosas próximas à rodovia BR 393.. As rochas que constituem o CGA são
representadas por granitoides parcialmente gnaissificados, por vezes milonitizados, com as bordas mais
deformadas que a porção central do pluton. Possui composição litológica que varia de sienogranito a
monzogranito na porção central, enquanto litotipos granodioríticos, charno-enderbíticos e quartzo-dioríticos
(enclaves) nas bordas. Este trabalho visa contribuir na caracterização geológica e petrográfica das litologias
reconhecidas na região.
As rochas classificadas como monzogranito e sienogranito apresentam pouca deformação interna. Elas são
predominantemente leucocráticas, inequigranulares, de textura porfirítica com megacristais de microclina, estes,
por vezes, definindo estruturas ígneas reliquiares como synneusis. Texturas mirmerquiticas são identificadas nas
bordas dos cristais de microclina nas porções com granulação média 3 a 5mm. Os grãos de quartzo apresentam
forma que variam de anédrica a subédrica com granulometria média de 1 a 5mm na matriz e aglomerados de
subgrãos com até 15mm, formando contatos poligonizados com cristais de microclina e plagioclásio sugestivos
de recristalização estática em condições de temperatura elevada. Os grãos de microclina apresentam forma
subédrica de granulação média (1 a 3mm) na matriz e megacristais de 10 a 15mm, contatos poliginizados com
os grãos de quartzo e biotita. A biotita apresenta forma subédrica, ripiforme, com granulação média variando de
1 a 4 mm. Em geral, a orientação desses grãos caracteriza a foliação da rocha. Os cristais de plagioclásio se
apresentam com forma subédrica de granulação média de 1 a 3mm em contatos nítidos com cristais de quartzo e
microclina. Os minerais acessórios que compõem as rochas destas litologias são anfibólios, zircão, magnetita e
ilmenita.
Nas porções da borda oriental do CGA foram classificados dois litotipos predominantemente mesocráticos:
granodiorito e charno-enderbito. Pontualmente apresentam bandas máficas classificadas como quartzo-diorito de
granulação fina, com presença de enclaves compostos predominantemente por anfibólio, piroxênio, e acessórios
representados por quartzo e biotita com orientação evidente. As rochas hospedeiras destes enclaves apresentam
maior grau de deformação, com textura porfirítica, onde os grãos de quartzo anédricos estão rotacionados. A
hornblenda ocorre como produto da desestabilização do piroxênio, sugerindo condições retrometamórficas para
a sua formação. O plagioclásio desta fácies se apresenta de forma anédrica a subédrica e granulação que varia de
média a grossa (3 a 7 mm), com contatos corroídos entre os grãos. A biotita é abundante na matriz e envolve os
megacristais de hornblenda, e se apresenta com granulação de fina a média. Minerais como zircão, apatita e
allanita perfazem os acessórios dos litotipos descritos.
Apoio: Laboratório de Laminação – IA/DeGeo/UFRRJ
Palavras-chave: Petrografia, Plutonismo, Complexo Granítico Anta
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RESUMO: As rochas vulcânicas toleíticas e mesozoicas da Província
Magmática do Paraná (Formação Serra Geral) são caracterizadas por quatro
tipos de rochas principais. Os basaltos são os mais comuns e exibem textura
intergranular, de coloração cinza escura a negra, em afloramentos
predominantemente maciços. Dois tipos de rochas ácidas são observados. O
primeiro, tipo Palmas (ATP), é afírico, com coloração cinza clara e textura
sal-e-pimenta. O segundo, tipo Chapecó (ATC), é fortemente porfirítico, com
coloração cinza clara a amarronzada. Os afloramentos dessas rochas
mostram disjunção horizontal e bandamento ígneo como feições estruturais
mais proeminentes. Andesitos também são observados e caracterizados por
sua coloração cinza clara e natureza afírica sendo, na maioria das vezes,
difíceis de serem reconhecidos dos basaltos e das rochas ácidas ATP
utilizando apenas critérios petrográficos macroscópicos. Porém, do ponto de
vista geoquímico essas rochas são muito diferentes entre si, inclusive pelas
concentrações de elementos radioativos (K, U e Th). As de natureza ácida do
tipo ATC são mais enriquecidas em álcalis, Ti, P, Ba e Sr do que as do tipo
ATP que por sua vez, mostram-se enriquecidas em Rb, Nb e Y em
comparação com as do tipo ATC. Baseado nestes aspectos foi utilizada a
técnica de espectrometria gama, como método auxiliar, para reconhecer os
diferentes tipos de rochas vulcânicas no campo, com o objetivo de obter
suas assinaturas gama-espectrométricas e assim, facilitar seu mapeamento
geológico e definição das colunas litoestratigráficas estudadas. Usando um
espectrômetro gama portátil foram realizadas dois trabalhos de campo
quando foram visitados cerca de 150 afloramentos de perfis situados nas
regiões norte do estado do Rio Grande do Sul, centro leste do estado de
Santa Catarina e na porção centro oeste do estado do Paraná, de onde
foram realizadas de 3 a 5 medidas de radiação gama total-t, K, U e Th. De
cada afloramento foi retirado uma amostra para análises químicas de
elementos maiores e traços. Os resultados gama-espectrométricos
mostraram para os basaltos (SiO2<54%):t=4,7±0,8 µRh-1, K= 1,3±0,4%, U=
1,5±0,6ppm e Th= 6,1±1,7ppm, para os andesitos (SiO2>54%): t= 7,2±1,2
µRh-1, K= 1,9±0,5%, U= 2,3±0,6ppm e Th= 9,4±1,8ppm, para as rochas
ácidas ATP: t= 15,4±2,4µRh-1, K= 3,9±0,9%, U= 5,7±1,6ppm e Th= 19,0±
1

4,2ppm e ATC: t= 11,3±1,2µRh-1, K= 3,9±0,7%, U= 2,9±0,9ppm e Th= 12,3±
1,9ppm. Esses resultados mostram que os diferentes tipos de rochas
vulcânicas da Província Magmática do Paraná. possuem assinaturas gamaespectrométricas diferentes e portanto, podem ser identificadas e
discriminadas entre si.
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RESUMO
O Complexo Alcalino Passa Quatro é constituído, majoritariamente, por nefelina sienitos e,
subordinadamente, por sienitos, desde insaturados a supersaturados em sílica, bem como por seus
correspondentes hipabissais (fonolitos e traquitos). Rochas máficas ou ultramáficas são raras e restringem-se a
lamprófiros alcalinos (camptonitos e monchiquitos) que ocorrem sob a forma de intrusões tabulares
centimétricas e esparsas. As rochas máficas são miaskíticas, enquanto as rochas félsicas são tanto miaskíticas
quanto agpaíticas. O magmatismo alcalino inclui membros ultrapotássicos, potássicos e sódicos. A modelagem
geoquímica mostrou que não há cogeneticidade, por processos evolutivos (cristalização fracionada, com ou sem
assimilação concomitante, bem como hibridização ou assimilação sem cristalização), entre membros máficos e
félsicos aflorantes no complexo. Com base nisso, propõem-se que o Complexo Alcalino Passa Quatro não deve
representar uma única câmara magmática. Alternativamente, o complexo pode ter resultado da amalgamação de
câmaras durante ascensão até níveis crustais rasos.
Palavras-chave: sienito, alcalino, modelagem

INTRODUÇÃO
O Complexo Alcalino Passa Quatro está localizado na tríplice divisa dos estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, tendo como ponto culminante o Pico da Pedra da Mina com 2.798 metros de altitude.
Durante o Cretáceo e o Eoceno, desenvolveu-se no centro e no sudeste do Brasil, intenso magmatismo alcalino,
produzindo um grande número de complexos intrusivos e sub-vulcânicos. Essas rochas são, principalmente,
sienitos e nefelina sienitos insaturados a saturados (Ulbrich & Gomes, 1981).
O Complexo Alcalino Passa Quatro está incluído na Província Alcalina da Serra do Mar, no Sudeste do
Brasil, que tem sido relacionada, por alguns autores, ao traço da pluma de Trindade-Martins Vaz (Thompson et
al., 1998). As rochas do Complexo Alcalino Passa Quatro foram datadas com 66,7 ± 3,3 Ma (K-Ar, rocha total e
minerais; Sonoki & Garda, 1988) e entre 70,3 ± 0,5 Ma e 77,0 ± 3,0 Ma (Rb-Sr em nefelina sienitos; Wooley,
1987). A Geologia do Complexo Alcalino Passa Quatro já foi estudada por alguns pesquisadores (p.ex.: Ribeiro
Filho & Penalva, 1967), mas há poucos trabalhos de cunho petrológico (p.ex.: Brotzu et al., 1992; Einrich et
al., 2005). Segundo esses trabalhos, a presença abundante e o fracionamento do feldspato alcalino, junto com as
pequenas concentrações de minerais máficos e a ausência de anfibólio nas fases finais de cristalização, apontam
para uma suíte que tende a se tornar peralcalina enriquecida em nefelina, mas com grande dispersão nos
diagramas de variação, levando a diferentes linhas evolutivas dos magmas. A afinidade potássica e a razão
isotópica 87Sr/86Sr são similares aos outros corpos alcalinos encontrados no Estado do Rio de Janeiro e
confirmam uma possível relação quanto a sua gênese (Brotzu et al., 1992).
As rochas do Complexo Alcalino Passa Quatro têm ƐNdi < -2,9 e 87Sr/86Sri > 0,7046. Resultados de
modelagem geoquímica (Thompson et al., 1998) indicam que os magmas máficos dos complexos alcalinos que
se inserem na Província da Serra do Mar foram gerados por 0,1% a 1% de fusão parcial do manto lherzorlito
(Ocean Island Basalts, OIB) a uma profundidade de cerca de 70 km dentro da litosfera continental.
OBJETIVO
O objetivo principal desse trabalho foi a elaboração de um modelo petrogenético para o magmatismo
alcalino do Complexo Alcalino Passa Quatro. Objetivos específicos envolveram a investigação de
cogeneticidade entre membros máficos e félsicos do complexo por processos de diferenciação magmática, bem
como a modelagem geoquímica dos mesmos.
DADOS DE CAMPO
O trabalho de campo foi realizado em áreas a leste, nordeste, central, sul e sudeste do Complexo
Alcalino de Passa Quatro. Essas áreas foram escolhidas para o reconhecimento de campo porque elas não tinham
sido abordadas em trabalhos anteriores no complexo (p.ex.: Brotzu et al., 1992). Foi dada ênfase no
reconhecimento das bordas do complexo e seus contatos com as rochas encaixantes.
As rochas encaixantes são gnaisses e migmatitos que produzem um regolito característico, avermelhado
e argiloso, com veios de quartzo boudinados. Ravinas em depósitos de tálus caracterizam os contatos,
geralmente sinuosos, entre os litotipos alcalinos e suas rochas encaixantes. Os depósitos de tálus de rochas
alcalinas são caracterizados por blocos e matacões rolados e in situ. Os afloramentos são raros.
O sienito do complexo tem textura equigranular e apresenta porções de granulometria fina e porções de
granulometria grossa, em contato mútuo. Também são encontrados blocos e matacões de sienito porfirítico com
matriz afanítica e xenocristais de anfibólio euédrico, veios de minerais félsicos e orientação de fluxo dada pelo
alinhamento do alcalifeldspato (textura traquitoide). O nefelina sienito tem textura equigranular de granulometria
grossa, mas, localmente, pode variar até fina. Xenólitos angulosos de anfibolito foram encontrados no nefelina
sienito. Veios de substituição milimétricos foram observados tanto no sienito quanto no nefelina sienito, sem
relações óbvias com algum dos tipos texturais das rochas alcalinas. Alguns blocos e matacões se encontram em
estado avançado de lixiviação, com formação de bauxita. Vale ressaltar a ocorrência de quartzo alcalifeldspato
sienito, inequigranular com matriz fina e xenocristais de alcalifeldspato anédricos e manteados. Todos os
litotipos descritos são cortados por intrusões tabulares de traquitos e, mais raramente, fonolitos, com texturas
variadas, desde equigranulares até porfiríticas.

PETROGRAFIA
Os nefelina sienitos apresentam texturas que variam de equigranular a inequigranular porfirítica.
Independentemente da textura, o alcalifeldspato é subédrico a euédrico, micropertítíco, apresentando geminação
simples e inclusões de apatita e zircão. Os nefelina sienitos equigranulares são subédricos a euédricos, com
granulometria que varia de fina a grossa. O plagioclásio com geminação múltipla mal formada é intersticial aos
fenocristais de alcalifeldspato. Fe-hastingsita, pargasita e aegerina-augita apresentam contatos côncavo-convexo
com os minerais félsicos (semelhante à textura do tipo embayment), zonamento composicional e, por vezes,
alteradas para biotita marrom (possivelmente rica em Ti) e/ou anfibólio. O nefelina sienito inequigranular
porfirítico tem matriz composta por prismas de alcalifeldspato euédrico a subédrico, mesopertítico e orientado
segundo a direção de maior comprimento dos cristais. Fe-hastingsita com zonamento composicional e alteração
para biotita nas bordas, juntamente com titanita euédrica, também estão orientadas. Plagoclásio e nefelina
anédricos preenchem os interstícios entre os cristais de alcalifeldspato. O nefelina sienito inequigranular
porfirítico também pode apresentar fenocristais de nefelina anédrica a subédrica e de feldspato alcalino anédrico
a subédrico, não pertítico, ambos com bordas corroídas. A matriz é fina, com textura poligonizada composta por
nefelina, alcalifeldspato, plagioclásio e bandas irregulares de biotita e minerais opacos. O alcalifeldspato sienito
tem textura inequigranular porfirítica, com matriz equigranular fina, composta por alcalifeldspato, quartzo,
arfvedsonita, pargasita, biotita e titanita. Os fenocristais são de alcalifeldspato mesopertítico, com contornos
irregulares e inclusões de apatita e zircão. Os sienitos têm textura equigranular grossa, com alcalifeldspato
subédrico e mesopertítico, aegerina-augita subédrica a anédrica com geminação simples e Fe-hastingsita zonada
com inclusões de biotita e titanita subédrica. Localmente, o sienito equigranular grosso passa bruscamente a
sienito equigranular fino, sendo esse composto por alcalifeldspato mesopertítico orientado, Fe-hastingita
anédrica a subédrica alterada para biotita marrom. Titanita euédrica a subédrica está associada a Fe-hastingita,
biotita e minerais opacos. A intrusão tabular de traquito é afanítica com micrólitos de alcalifedspato e textura
esferulítica típica de desvitrificação. Os contatos bruscos entre nefelina sienito e anfibolito, em lâmina
petrográfica, é abrupto, com anfibólios anédricos da rocha encaixante vistos em meio ao nefelina sienito,
formando microxenocristais, indicando uma possível assimilação da rocha encaixante pelo magma nefelina
sienítico. O nefelina sienito é equigranular médio com contatos côncavo-convexos entre os minerais félsicos. Ele
é composto por alcalifeldspato mesopertítico, aegerina augita zonada, associada a titanita, sodalita e minerais
opacos. Também pode ser observada pargasita alterando para Ti-biotita. O anfibolito tem textura equigranular
fina, anédrico, composto por hornblenda biotita e granada anédrica.
LITOGEOQUÍMICA
As rochas do Complexo Alcalino Passa Quatro constituem uma série alcalina, com tendência
predominante fortemente insaturada em sílica, sendo classificadas como basalto alcalino, basanito/tefrito,
fonotefrito, tefrifonolito, fonolito, traquito e traquiandesito. A maioria das amostras plotadas nos campos do
fonolito e traquito correspondem a seus termos plutônicos, respectivamente nefelina sienito e sienito (Geraldes,
inédito). Por outro lado, todas as rochas básicas correspondem a litotipos hipabissais encontrados em diques na
área de estudo (Marins, 2012). As rochas alcalinas do Complexo Alcalino Passa Quatro são tanto miaskíticas
quanto agpaíticas, com os litotipos intermediários tendo valores de índice agpaítico ((Na + K)/Al; proporção
molecular) próximo da unidade. Já as rochas básicas são todas miaskíticas. A grande maioria das amostras está
divida entre séries magmáticas alcalinas sódicas e potássicas, sendo algumas ultrapotássicas (53,8% < SiO 2 <
58,4%; em percentagens de peso). As amostras máficas e duas intermediarias (SiO2 = 51,94% e 52,03%)
plotaram como sódicas, mas com baixo valores de Na2O e K2O. A norma CIPW foi calculada com base nos
dados litogeoquímicos compilados. As razões Fe+2/Fe+3 utilizadas no cálculo foi aquela sugerida por
Middlemost (1989). A grande maioria das amostras tem nefelina normativa, sendo, portanto, insaturada em
sílica. Subordinadamente, há sienitos tanto saturados quanto supersaturados em sílica. Leucita e kalsilita estão
ausentes da norma.

COGENETICIDADE POR DIFERENCIAÇÃO MAGMÁTICA
A hipótese de geração de líquidos residuais fonolíticos a partir de um magma parental alcalino, ao longo
de um trend moderadamente alcalino, foi testada por modelagem geoquímica (equação de Rayleigh) utilizando
as concentrações de dois elementos traço: o Rb e o Y. Os valores de D foram estimados tendo por base a ordem
de grandeza de valores de Kd disponíveis na literatura, admitindo uma primeira fase de cristalização envolvendo
olivina, clinopiroxênio e kaersutita, a partir de líquido lamprofírico (quimicamente classificado como basalto
alcalino), até a geração de líquidos traquíticos (ou sieníticos) e posterior cristalização de alcalifeldspato e
consequente formação de magma fonolítico. O elemento Rb é bastante incompatível (D ~ 0,1, considerando-se
uma proporção aproximadamente igual de olivina (Kd ~ 0,01), clinopiroxênio (Kd ~ 0,01) e anfibólio
(kaersutita; Kd ~ 0,3) na assembleia fracionante) até o início da cristalização de feldspato, que passa a controlar
majoritariamente, cerca de 90% (Kd ~ 0,45), os outros 10% de fase fracionante, seja ela qual for, não
influenciam no valor final de D que é aproximadamente 0,5 (Rollinson, 1993). O mesmo se aplica ao Y que, no
entanto, é menos compatível com o feldspato comparativamente ao Rb (daí, seu menor valor aproximado de D;
isto é, ~ 0,1). Os resultados mostram que as variações de concentrações de Rb e Y desde o líquido parental até o
mais evoluído não podem ser explicadas pela mesma quantidade de cristalização fracionada. De modo
semelhante, a modelagem geoquímica mostrou que não há cogeneticidade entre tefrito e fonolito (trend
fortemente insaturado em sílica), no Complexo Alcalino Passa Quatro, por cristalização fracionada. As variações
de Rb e Y requerem, respectivamente, 40% e 88% de cristalização fracionada. Em conclusão, os resultados das
modelagens tanto para o trend moderadamente alcalino quando para o trend fortemente insaturado em sílica
mostram que não há cogeneticidade entre membros máficos e félsicos por cristalização fracionada no Complexo
Alcalino Passa Quatro. Vale notar que os diagramas normalizados mostram que os nefelina sienitos não têm
composições intermediárias de elementos terras raras para representarem magmas híbridos entre lamprófiros
alcalinos e traquitos no Complexo Alcalino Passa Quatro. Além disso, a anomalia negativa dos valores médios
de Eu dos nefelina sienitos não poderia ser produzida pela mistura binária entre os líquidos sieníticos e
lamprofíricos, uma vez que estes não têm a referida anomalia.
CONCLUSÕES
Todos os resultados discutidos anteriormente mostram que a varidade composicional do Complexo
Alcalino Passa Quatro não pode ser explicada por processos evolutivos. Além disso, a existência de suítes
alcalinas com diferentes graus de saturação em sílica já implica em mais que um magma parental. Por isso, é
improvável que o complexo constitua uma única câmara magmática. Ao contrário, ele deve representar a
amalgamação de diferentes câmaras num mesmo nível crustal, possivelmente raso na crosta, uma vez atingido
equilíbrio isostático. Na eventualidade da existência de diferentes câmaras amalgamadas, a escassez de magmas
máficos pode indicar uma origem primária para os magmas félsicos do complexo. Neste caso, fontes crustais
devem ser excluídas devido às suas composições inadequadas e mais apropriadas à geração de magmas
graníticos. Além disso, os valores relativamente baixos da razão 87Sr/86Sri (0,704-0,705; Brotzu et al., 1992) são
mais coerentes com a derivação de uma fonte mantélica pouco enriquecida em Sr e, possivelmente, outros
elementos incompatíveis, uma feição típica do manto litosférico subcontinental. No entanto, a carência de dados
de Petrologia Experimental sobre a origem primária de magmas sieníticos e nefelina sieníticos impede uma
discussão mais elaborada acerca desta possibilidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS
Brotzu, P., Barbieri, M., Beccaluva, L., Gabarino, C., Gomes, C. B., Macciotta, G., Melluso, L., Morbidelli, L., Ruberti, E.,
Sigolo, J. B. & Traversa, G. (1992) - Petrology and geochemistry of the Passa Quatro alkaline complex, southeastern Brazil.
Journal of South American Earth Sciences 6, 237–252.
Enrich G.E.R., Azzone R.G., Ruberti E., Gomes C.B., Comin-Chiaramonti P. (2005) - Itatiaia, Passa Quatro and São
Sebastião island, the major alkaline syenitic complexes from the Serra do Mar Region. In: Comin-Chiaramonti P.& Gomes
C.B. (eds.) Mesozoic to Cenozoic Alkaline Magmatism in the Brasilian Plataform. Edusp/Fapesp, São Paulo, p. 419-442.

Marins, G.M. (2012). Petrogênese das suítes lamprofíricas da região entre Arraial do Cabo e Angra dos Reis, RJ.
Dissertação de Mestrado. FGEL-UERJ. 192 p.
Middlemost, E.A.K. (1989). Iron oxidation ratios, norms and the classification of volcanic rocks. Chemical Geology, 77,1926.
Ribeiro Filho, E. & Penalva, F. (1967) - Geologia e Petrologia dos maciços alcalinos de Itatiaia e Passa Quatro. Boletim da
FFCL-USP. v. 302, 5-94.
Rollinson, H. (1993) - Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. United Kingdon: Longman
scientific e Technical, 1993. 352 p.
Sonoki, I.K. & Garda, G.M. (1988) - Idades K-Ar de rochas alcalinas do Brasil Meridional e Paraguai Oriental: compilação
e adaptação as novas constantes de decaimento. Boletim IG-USP, Série Científica, 19, 63-85.
Thompson, R.N., Gibson, S.A., Mitchell, J.G., Dickin, A.P., Leonardos, O.H., Brod, J.A. & Greenwood, J.C. (1998) Migrating Cretaceous-Eocene magmatism in the Serra do Mar alkaline Province, SE Brazil: melts from the deflected
Trindade mantle plume? Journal of Petrology 39, 1493-1526.
Ulbrich H. H. G. J., and Gomes, C. B. (1981) - Alkaline igneous rocks from continental Brazil. Earth Science Reviews 17,
135-154.
Wooley, A. R. Alkaline Rocks and Carbonatites of the World (1987) - Part 1: North and South America. London: British
Museum (Natural History). 216 p.
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O presente trabalho envolveu um estudo petrográfico macroscópico preliminar com as unidades
litológicas reconhecidas nos setores nordeste e sudoeste da Serra de Inhoaíba, na cidade do Rio de Janeiro. A
área estudada é composta basicamente por domínios de maciços rochosos (Serra do Mendanha, Serra da
Posse, Serra de Inhoaíba e Maciço da Pedra Branca) e de regiões de baixada, que se estendem até o mar
(Baía de Sepetiba). Essa região está associada ao Aquífero Guaratiba que engloba a Região Administrativa
de Guaratiba, Pedra de Guaratiba e parte de Campo Grande e possui características de aquífero poroso e
fraturado. Nas atitudes medidas em campo, as estruturas provenientes da deformação rúptil foram analisadas.
Duas famílias principais de juntas, a principal com direção NE-SW e outra NW-SE, foram identificadas pela
interpretação do estereograma e do diagrama de roseta. O estudo petrográfico preliminar evidencia que as
amostras são predominantemente faneríticas, leucocráticas a mesocráticas, equigranulares e com granulação
variando de fina a média. A mineralogia essencial é composta por quartzo e feldspato. A biotita é o
constituinte principal da mineralogia acessória juntamente com um conjunto de minerais máficos (p.ex.:
piroxênio, anfibólio e/ou óxidos e sulfetos). Pontualmente, há ocorrência de pirita e titanita. A mineralogia
secundária é composta por caolinita, como produto de alteração dos feldspatos. Essas rochas supracitadas,
com base em sua mineralogia, foram classificadas como granitos a granodioritos. Subordinadamente, diques
de diabásios foram encontrados na área de estudo. Esses diabásios apresentam textura porfirítica com matriz
afanítica. Os pórfiros reconhecidos são de piroxênio e plagioclásio. De um modo geral, tanto os granitoides
quanto os diabásios apresentam certo grau de oxidação, o que indica a atuação de processos intempéricos. O
avanço do trabalho por meio do estudo microscópico deve permitir o estabelecimento de relações entre as
diferenças composicionais e reológicas das rochas estudadas, o que propiciará análises estruturais mais
robustas, pois tais litotipos acomodam a deformação de modo distinto. Em última instância, isso ajudará o
entendimento acerca do grau de fraturamento e consequente recarga do Aquífero Guaratiba.
Apoio: Este trabalho é financiado pela Petrobrás, por meio da criação do PFRH, de número 239 – “Fomento
à formação de recursos humanos em Gestão Integrada do Uso das Águas Subterrâneas em Aquíferos Porosos
e Fraturados - Aquífero Guaratiba”.
Palavra-Chave: Petrografia, granito e diabásios.
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Não há muitos estudos acerca dos sistemas petrolíferos não convencionais da Bacia do Parnaíba. Diques, soleiras
e derrames de rochas basálticas, associados a eventos magmáticos do Jurássico (Fm. Mosquito) e Cretáceo (Fm.
Sardinha), cortam e intercalam-se a diversas unidades paleozoicas da bacia, em particular às formações
Pimenteira (Devoniano), Cabeças (Neodevoniano), Poti (Mississipiano) e Piauí (Pensilvaniano). O calor
associado a esse magmatismo pode ter levado à geração de gás nos folhelhos da Formação Pimenteira. Além
disso, as rochas basálticas podem ter servido de selantes dos arenitos reservatório, como nos campos de gás do
Parque dos Gaviões (MA), por exemplo. Os resultados do estudo petrográfico de amostras de basaltos e
diabásios associados às formações Poti e Piauí, obtidas em testemunhos de sondagem serão apresentados neste
trabalho. Foram descritos mais de 230 m de testemunhos do Projeto Carvão da Bacia do Parnaíba
(DNPM/CPRM) distribuídos em sete poços da porção centro-leste da bacia (nas proximidades do Parque dos
Gaviões). Algumas dezenas de amostras foram coletadas e ocorrências basálticas de cinco poços vem sendo
estudadas. Os basaltos e diabásios são hipocristalinos a holocristalinos, equigranulares a inequiranulares,
porfiríticos com plagioclásios zonados e de textura tipo peneira. A textura da matriz é intersertal (mais frequente
nos basaltos das bordas das intrusões), intergranular, ofítica e/ou subofítica. As rochas são constituídas
essencialmente por plagioclásio, clinopiroxênio (augita), ortopiroxênio e raros cristais de olivina
(predominantemente alterados) que, em geral, acompanham os fenocristais zonados de plagioclásio supracitados.
Apatita e minerais opacos ocorrem como principais minerais acessórios e biotita, bowlingita, clorita, iddingisita,
uralita, sericita e saussurita como minerais pós-magmáticos. Num dos poços, há uma intrusão mais espessa (com
dezenas de metros), cuja petrografia difere das demais principalmente por sua textura afírica, quartzo intersticial
e ausência de olivina. No interior da intrusão a granulação aumenta para gabro com presença de cristais isolados
de quartzo, textura granofirica e gráfica e alteração de clinopiroxênios para anfibólios e biotita. A presença de
quartzo e texturas granofírica e gráfica na intrusão mais espessa indicam um líquido mais evoluído. Os
zoneamentos nos cristais de plagioclásio indicam, juntamente com a textura tipo peneira (corrosão),
desequilíbrio entre os cristais e o líquido representado na matriz, o que caracteriza os primeiros como
xenocristais. Deste modo, é possível que os líquidos basálticos não sejam cogenéticos por cristalização
fracionada, devendo ser investigados outros processos, tais como AFC (assimilation and fractional
crystallization) e RTF (replenishment, taping and fractionation) para a evolução desses líquidos. A quantidade
de energia térmica é diferente em cada um desses processos evolutivos, o que pode influenciar o calor trocado
com as rochas encaixantes, afetando distintamente os sistemas petrolíferos da bacia.
Apoio: Programa de Capacitação de Recursos Humanos de Geologia do Petróleo (conv. PRH-ANP/MCT n°. 18)
Palavras-chave: Bacia do Parnaíba, basaltos, sistemas petrolíferos
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RESUMO
O Complexo Granítico Pedra Branca (CGPB) é caracterizado por uma associação de rochas graníticas
encaixadas em gnaisses da Série Inferior (formada por rochas ortoderivada) e Série Superior (formada por rochas
ortoderivadas e paraderivadas) que apresentam idades, composições e estilos estruturais distintos, gerados e/ou
retrabalhados durante a Orogênese Brasiliana (Neoproterozóico – Cambriano/Ordoviciano). Dentro do conjunto
de rochas que representam o Granito Pedra Branca (GPB), são elas representadas pelas denominadas fácies,
média homogênea, pegmatítica, bandada e a hololeucocrática (alvo do estudo aqui apresentado). De ser realçado
que as características estruturais, mineralógicas e químicas apresentadas pela fácies hololeucocrática destoam
das demais fácies apresentadas pelo Granito Pedra Branca. O Granito Pedra Branca (Porto Jr. & Valente, 1988)
corresponde a um litotipo tipicamente de caráter tardi- a pós-colisional. Trata-se de um granito porfirítico, rico
em megacristais de microclina pertítica que sobressaem em uma matriz de composição monzogranítica. Os
megacristais ocorrentes estão orientados de forma planar e/ou linear com atitudes variadas, conferindo à rocha
uma lineação e uma foliação que vêm sendo interpretadas como primárias e originadas por fluxo magmático
(Porto Jr, 1994). A fácies hololeucocrática tem restrita ocorrência em área e é de difícil representação em mapa,
por conta de sua ocorrência em bandas interestratificadas homogêneas e contrastantes na fácies médiahomogênea. Sua área tipo é a pedreira EMASA no bairro Jabour. É uma rocha de cor branca, textura
equigranular, constituída de microclina, plagioclásio e quartzo, com biotita ausente e sendo a magnetita seu
principal mineral acessório. Estrutura de fluxo é realçada pela constante intercalação desta fácies com a fácies
média-homogêna. A fácies hololeucocrática é aqui entendida como fruto de gênese e evolução complexa. A
analise dos dados de campo, mineralógicos e geoquímicos (principalmente os ETRs) para esta faciologia, nos
permitiu atestar o caráter cumulático dessas rochas, que foi interpretado como fruto de uma sofisticada mecânica
interna de magmas dentro da mesma câmara magmática que gerou o Granito Pedra Branca afirmando a
cogeneticidade desta faciologia com as demais fácies definidas para o Granito Pedra Branca. Entende-se que
processos de cristalização fracionada "in situ" correspondam a importantes mecanismos contributivos para a sua
formação.
Palavras-chave: Pedra Branca, petrografia, granito, geoquímica, Faixa Ribeira

INTRODUÇÃO
O Maciço da Pedra Branca (MPB) que foi assim definido por Porto Jr (2004), está inteiramente
localizado na Cidade do Rio de Janeiro. Tectonicamente se insere na Faixa Ribeira, mais especificamente no
segmento central da Faixa Ribeira (Heilbron et al. (1995)). Porto Jr (1993) introduz o termo Complexo
Granítico Pedra Branca (CGPB), para referenciar o conjunto de rochas gnáissicas e graníticas que compõe o
Maciço da Pedra Branca e, com base em mapeamento geológico-estrutural de detalhe, configura e define o
maciço em quatro grandes Unidades Litoestratigráficas: Unidade Tonalítica (UTn); Unidade Granito Pedra
Branca (UGPB); Unidade Biotita Granito (UBg) e Unidade Leucogranito (ULg). A Unidade Granito Pedra
Branca (UGPB), foi ainda dividida pelo mesmo autor em quatro fácies: média-homogênea, dominante em termos
de área, bandada, pegmatítica e hololeucocrática, esta, o alvo deste estudo. Todas as fácies são compostas por
rochas de composição tipicamente granítica. O objetivo da pesquisa foi recuperar, acrescentar e re-analisar dados
petrográficos e geoquímicos referentes a faciologia hololeucocrática do Granito Pedra Branca (Porto Jr et al.,
1992) e apresentar um possível modelo de evolução dessas rochas.
MATERIAS E MÉTODOS
Foram preparadas 11 lâminas e foram analisadas ao microscópio de luz transmitida BX-40 Olimpus.
Neste equipamento também foram feitas as fotomicrografias. Toda esta etapa foi realizada no Setor de Petrologia
do DG da UFRuralRJ. Além disso, foram preparadas 10 amostras para análises geoquímica dos litotipos por
contratação nos laboratórios da ACTLABS (Actvation Laboratories), no Canadá.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
I - Características gerais e aspectos de campo:
A fácies hololeucocrática é, dentre todas as fácies do Granito Pedra Branca, a mais restrita em área e de
mais difícil representação em mapa, já que se limita, em forma de ocorrência, a bandas interestratificadas
homogêneas e contrastantes em relação à fácies média-homogênea, que em todos os casos observados lhe serve
de rocha hospedeira. Sua ocorrência se dá sob formas de bandas espetacularmente bem definidas dentro da fácies
média-homogênea (Figura 1a). As bandas têm dimensão variada, desde as finas (5 cm) até as mais largas (até 60
cm), com comprimento que pode ultrapassar dezenas de metros, mantendo-se sempre com grande
homogeneidade. Estrutura de fluxo é realçada pela constante intercalação desta fácies com a fácies médiahomogênea. A geometria das bandas, associada à ausência de bordas resfriadas ou que denotem maior interação
com a fácies média-homogênea, demonstra não haver uma grande variação na temperatura entre esta e a fácies
hololeucocrática (Porto Jr et al 1992). Os contatos entre as várias fácies do granito Pedra Branca é pouco
variável na forma, sendo em sua quase totalidade do tipo gradacional, com exceção daquele formado entre as
fácies pegmatítica e média-homogênea. Os contatos do tipo gradacional podem, em geral, ser admitidos como
produto de uma cristalização que se dá em um intervalo de tempo relativamente curto, associado à existência de
um fluxo diferencial de "magmas" com diferentes mobilidades dentro da mesma câmara magmática.
II – Características Petrográficas:
As rochas da fácies hololeucocrática são caracterizadas, petrograficamente por monotonia na
composição mineralógica (Tabela 1) e pela textura equigranular que destoa das demais fácies (Figura 1b). É
constituída essencialmente de microclina, plagioclásio e quartzo, com apatita e zircão em pequeno volume e
biotita e minerais opacos ausentes ou em quantidades muito restritas. A microclina tem granulação média (3 e 5
mm), varia de anédrica a subédrica, de hábito granular a quadrático. Outra forma comum de ocorrência é em
grãos tabulares a colunares. Neste caso, os grãos de microclina podem se apresentar com granulação um pouco
mais grossa, podendo atingir até 7 mm (Figura 1c) . Estes grãos são poiquilíticos realçando o crescimento tardio
deste mineral. As inclusões são essencialmente de quartzo em formas arredondadas e de gotas, além de
plagioclásio fortemente saussuritizados. Os contornos externos dos grãos de microclina quase sempre são
corroídos, eventualmente formando contornos do tipo côncavo-convexo com grãos anédricos de quartzo. É
comum a ocorrência de mirmequita e inclusões de quartzo arredondado distribuídas geometricamente em alguns
grãos.

Minerais
Fc. Hololeucocrática
(%)

Plagioclásio

24

Quartzo

Microclina

33.1

41.4

Biotita

0.5

Titanita

0.3

Apatita

Zircão

Minerais Opacos

0.2

0.3

0.2

Tabela 1 - Composição média da fácies hololeucocrática
O plagioclásio é anédrico a subédrico, granular a tabular, com granulometria variando de 1 a 4 mm,
podem estar saussuritizados. Podem ser caracterizadas até três gerações de plagioclásio: 1) os de primeira
geração são aqueles que se mostram totalmente saussuritizados com bordas de sobrecrescimento sintaxial e em
geral estão inclusos em megacristais de microclina; 2) os de segunda geração mostram-se algo saussuritizados,
porém não mostram bordas de sobrecrescimento; e 3) plagioclásio sobrecrescido aos da primeira geração são
aqueles que caracterizam a terceira geração de grãos de plagioclásio. Outro aspecto a ser realçado é que este
sobrecrescimento sintaxial se mostra com lamelas de geminação da parte sobrecrescida, invertidas em relação
aos grãos do núcleo. Sempre que em contato direto com a microclina mostram-se desestabilizados, com
formação de uma zona onde plagioclásio de uma terceira geração surge e, possivelmente tem composição mais
sódica. O quartzo, na matriz, é anédrico com grãos entre 2 e 3 mm. Seu crescimento é tardio em relação ao
plagioclásio e concomitante ao da microclina, com quem mostra contatos “interdigitados”. Inclusões fluidas de
quartzo em microclina são comuns. Minerais acessórios como apatita e zircão ocorrem em quantidades restritas.
(a)

(b)

(c)

Figura 1 – (a)Variação das espessuras das bandas da Fácies hololeucocrática; (b) Aspecto ao microscópio:
Textura equigranular média, padrão para essa rocha; (c) Aspecto ao microscópio: Textura equigranular
média, com grãos de microclina de até 5 mm.
III – Análise Geoquímica:
Para o estudo foram reunidas um total de dez (10) amostras sendo que nove (9) delas correspondem a
amostras da fácies hololeucocrática do Granito Pedra Branca e uma é correspondente a fácies média-homogênea
do mesmo litotipo. Esta última é aqui considerada como padrão representativo para o Granito Pedra Branca de
uma forma geral. O conjunto corresponde a litotipos graníticos de composição pouco expandida, com SiO2
variando entre 71,64% a 75,36%, onde os valores mais altos de SiO2 correspondem à fácies hololeucocrática.
São rochas subalcalinas, evoluídas ao longo de uma tendência calcioalcalina e apresentam índice agpaítico
metaluminoso a peraluminoso. A classificação química, baseada em diagrama TAS, aponta para uma
coincidência com a classificação obtida em diagrama QAP, com as rochas plotando no campo dos granitos
(“sensu stricto”). Devemos considerar que, quando comparamos o valor total de ETRs com a amostra padrão
para o Granito Pedra Branca, que os litotipos da fácies hololeucocrática são fortemente empobrecidos em ETRs
apresentado apenas cerca de 1/3 do total apresentado pela amostra padrão (Tabela 2). Quando analisamos as
razões de Zr/Hf para a fácies hololeucocrática, vemos que o mesmo apresenta forte empobrecimento em relação
a fácies média homogênea. Podemos interpretar esse relativo empobrecimento como reflexo do baixo volume
modal de fases acessórias nessa fácies, principalmente do zircão. Observamos também que as razões (Eu/Eu)n
são compatíveis com o comportamento da razão Zr/Hf, o que representa o enriquecimento em feldspato e
empobrecimento em fases acessórias apresentado por esta fácies. Esta alta razão (Eu/Eu*)n implica no
aparecimento de uma anomalia positiva para Európio em diagramas normalizados (Figura 2). Devemos ressaltar
também que os baixos valores de La/Yb apresentados pela fácies hololeucocrática em relação a fácies média

homogênea é refletido numa certa linearidade em diagramas normalizados para ETRs (Figura 2), mostrando que
possivelmente a evolução dessas rochas caminhava para o mínimo granítico, atingido durante a cristalização da
fácies hololeucocrática. Do ponto de vista da caracterização tectônica o granito Pedra Branca, em suas variadas
fácies, pertence àqueles com assinatura de granitos colisionais. Especificamente em relação à fácies
hololeucocrática, quando da observação do diagrama Nb x Y (Pearce et. al. 1984) representado na figura 3, é
possível estabelecer seu posicionamento tectônico como daqueles relacionados a tipos formados durante a
colisão em associação a presença de arcos magmáticos. A tentativa de refinar a caracterização utilizando-se ao
diagrama Rb x Nb+Y (Pearce et. al. 1984) representado na figura 4, mostra que a fácies hololeucocrática do
granito Pedra Branca situa-se na interface dos campos de granitos de arco e aqueles sin-colisionais, sem
tendência de predomínio para um ou outro. É assumido que este tipo de granito evolui preferencialmente por
cristalização fracionada, e a tipos associados a uma evolução policíclica com tendências de evolução distintas
dentro de seus respectivos ciclos (Atherton et al., 1979). A observação do resultado da aplicação de diagrama
multicatiônico R1 x R2 às rochas da fácies hololeucocrática, aponta para um conjunto de rochas sin-colisionais.
Neste caso, há de ser feita uma distinção: os granitos sin-colisionais definidos neste diagrama são aqueles
entendidos como do tipo S. Não é o caso aqui estudado. A fácies hololeucocrática, apesar de se mostrar
levemente peraluminosa, tem características gerais de granitos tipo I. Pode ser dito que o fato de sua composição
aproximar-se, em muito, do mínimo granítico causa esta distorção.
Código
PBG 2

ETR total

La/Yb

FMMT

Zr/Nd

Ba/Y

Ba/Sr

Zr/Hf

Ta/Hf

Nb/Zr

(Eu/Eu)n

35,9

13,88

1,3

4,4

217

6,0

25,6

0,33

0,11

0,449

RG-05

85,1

31,05

3,1

19,9

205

3,3

37,7

0,06

0,05

0,396

PST - 5A

36,7

23,06

1

7,2

110

3,9

14,1

0,16

0,38

0,499

PJT - 10A

35,8

28,49

0,8

5,7

100

2,9

12,7

0,12

0,24

0,432

PIT - 03E

50,1

5,82

0,7

8,2

37

4,8

28,3

0,22

0,09

0,385

PJT - 5A

37,2

32,1

0,98

6,24

139

3,9

12,3

0,1

0,24

0,498

PJT - 8

43,5

25,8

0,8

3,77

84

2,84

13,4

0,17

0,18

0,598

PJT - 10C

34,3

23,6

0,75

7,22

90

3,14

20,5

0,23

0,11

0,477

PIT - 08
PJT - 12 F

39,6
345,9

29,7
249

1,3
2,54

3,97
4,67

290
166

5,5
2,9

24
108

0,47
0,16

0,14
0,03

0,567
0,965

Tabela 2 - Dados geoquímicos referentes à fácies
Hololeucocrática do Granito Pedra Branca. Em
destaque dados da Fácies Média-Homogênea.

Figura 2 - Diagrama Normalizado para ETRs
plicado às rochas da fácies hololeucocrática do
Granito Pedra Branca

CONCLUSÕES
Com base no estudo apresentado podemos concluir que, do ponto de vista de campo, a fácies
hololeucocrática corresponde a menor presença em volume do conjunto das rochas que compõe o denominado
Complexo Pedra Branca. Sua ocorrência é subordinada à presença da fácies média-homogênea que lhe serve
sistematicamente como rocha hospedeira. Pode ser dito ainda que a forma de ocorrência favorece a ideia de que
sua formação esteja associada a processos de diversificação magmática “in situ”, conforme postulado por Porto
Jr. (1994). Petrograficamente apresenta mineralogia e texturas de certa monotonia. Este fato certamente está
relacionado a sua composição extremamente equilibrada em volume das fases minerais presentes e permite
concluir que sua cristalização se deu muito próximo ao mínimo granítico e em tempo não muito longo.
Quimicamente, o conjunto segue o mesmo padrão das demais litologias graníticas do Complexo. Entretanto,
diferenças significativas podem ser observadas quando do estudo mais cuidadoso dos elementos menores e
traços. É aqui que suas características corroboram o entendimento de seu envolvimento em um processo de
diferenciação mais evoluído dos que aqueles associados aos tipos graníticos da fácies média homogênea. Tal
constatação, mais uma vez, reforça a hipótese de que sua evolução se deu de maneira diferenciada em relação às
demais faciologias. Significativo é a informação contida nas ETRs, principalmente em relação ao elemento Eu

que aponta de forma objetiva para processos de diferenciação expressivos culminando com a formação potencial
de rochas acumuladas de caráter muito ácido.
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Figura 3 e 4 – Diagramas tectônicos Rb (Y+Nb) e Nb x Y aplicado às rochas da fácies hololeucocrática.

Figura 5 – Diagrama multicatiônico R1 x R2
aplicado às rochas da fácies hololeucocrática.
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Os granitoides peraluminosos são em sua maioria produzidos por fusão parcial de rochas crustais
durante de relaxamento térmico e/ou exumação do orógeno. Associam-se a grandes zonas de cisalhamento
transcorrentes ou de empurrão. Na região de Sacramento (SW do estado de Minas Gerais), na parte sul da Faixa
Brasília aflora o Granito Califórnia. Este granito apresenta forma de um stock alongado com direção geral NWSE, apresentando contatos tectônicos com as rochas metassedimentares dos grupos Araxá, Canastra e Ibiá.
Possui uma composição sienogranítica a monzogranítica de granulação média a grossa. São reconhecidas duas
fácies petrográficas: (i) porfirítica, marcada por porfiroclastos de K-feldspatos envoltos por uma matriz orientada
composta essencialmente por biotita e quartzo; (ii) bandada, caracterizada por bandamento composicional,
definido pela alternância de níveis enriquecidos em minerais máficos, principalmente biotita, e bandas félsicas,
constituídas essencialmente por quartzo e feldspato potássico, com granulação fina a média. As duas fácies são
compostas essencialmente por quartzo (30%), feldspato potássico (25 a 30%), biotita (20%), plagioclásio (10%)
e muscovita (5%). O quartzo se apresenta na forma de grãos anédricos, com tamanho entre 0,2 a 0,5 mm,
podendo ocorrer grãos com até 1 mm, sendo que os maiores apresentam uma extinção ondulante. O feldspato
potássico ocorre de forma abundante, podendo ocorrer ortoclásio e também microclínio, de forma menos
frequente. O tamanho médio dos grãos é de 0,5 a 2 mm, porém também ocorrem como porfiroclastos com
tamanhos superiores a 3 mm. São anédricos a subédricos, com contatos preservados de faces retas, mas a grande
maioria são contatos irregulares e por vezes se mostram intercrescidos com demais minerais, exibem geminação
em grade e raramente Calrsbad. O plagioclásio ocorre em cristais tabulares subédricos, de dimensões entre 0,5 e
3 mm, exibindo geminações polissintéticas do tipo albita e pode apresentar textura poiquilitica. Alguns grãos
apresentam deformação rúptil, o que indica que a deformação foi de baixa temperatura. São comuns inclusões de
quartzo em alguns grãos. Muitos grãos exibem serecita e argilominerais indicando a atuação de processo de
saussuritização. A biotita ocorre em duas gerações, uma de origem ígnea e outra de origem metamórfica. A
biotita de origem ígnea apresenta forte pleocroismo, que varia desde castanho escuro a vermelho de pouca
intensidade. Apresentam forma subédrica e anédrica, com tamanho entre 0,5 mm até 2,5mm. A biotita
secundária, de origem metamórfica, ocorre como cristais subédricos com hábito lamelar, formando finas palhetas
agregadas de tamanho compreendido entre 0,1 mm até grãos poucos maiores que 1 mm. A muscovita ocorre
comumente em agregados lamelares junto da biotita, em cristais subédricos a anédricos. Os principais minerais
acessórios e/ou secundários são a granada, zircão, minerais opacos, turmalina e apatita. O Granito Califórnia é
afetado por diversos eventos de deformação. Sendo reconhecido o efeito de três fases de deformação. A fase Dn,
de caráter dúctil, é associada ao desenvolvimento de uma foliação de caráter regional (xistosidade ou
bandamento composicional), a segunda fase Dn+1 é responsável pela geração de uma clivagem de crenulação
Sn+1 e dobras apertadas com plano axial com mergulho suave para SW e eixos com caimento suave para NWou
SE. Por fim, a fase Dn+2 é de caráter rúptil representada por fraturas e veios. Os dados preliminares sugerem que
este corpo foi possivelmente gerado por fusão de rochas metassedimentares (S-type), provavelmente em um
regime tectônico compressivo.
Apoio: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
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O granito Itaoca, objeto de estudo desse trabalho, localiza-se no município de Campos dos Goytacazes, norte do
estado do Rio de Janeiro, e está intrudido no Domínio Costeiro/Terreno Oriental da Faixa Ribeira – Província
Mantiqueira. Compondo a Serra do Itaoca, compreende um corpo plutônico em forma elíptica com diâmetro
máximo de aproximadamente 5 km, intrusivo em paragnaisses com intercalações de quartzito e rochas
calcissilicática do Grupo São Fidélis. É representante do magmatismo pós-colisional mais jovem da Faixa
Ribeira, com idade (U-Pb monazita) de 476,4 ± 1,8 Ma. Apresenta-se como rocha sã aflorando em escapas,
lajedos de meia encosta e pedreiras. Em termos gerais este corpo é formado por rochas de composição granítica,
que varia de monzogranito a sienogranito. Em determinados cortes de pedreiras estão presentes enclaves máficos
centimétricos a decimétricos, com formato discoide, orientados de acordo com a foliação de fluxo magmático.
Associados ao granito também ocorrem corpos pegmatíticos e aplitos que produzem auréolas de alteração no
contato com o granito. Por fim, mas não menos importante, também ocorrem xenólitos angulares de dimensões
decamétricas de biotita gnaisses bandados com presença de dobras ptigmáticas e varias intrusões de pegmatito,
parcialmente assimiladas pelo magma. A textura do granito varia de equigranular com granulação média a
porfirítica, com fenocristais de feldspato atingindo até oito centímetros de comprimento. Para a caracterização
petrográfica foram confecionadas doze lâminas delgadas no laboratório de preparação de amostras (LGPA) da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sendo nove do granito, abrangendo a variação faciológica do
mesmo, e três dos enclaves máficos. De maneira geral o granito possui textura hipidiomórifca, ora equigranular,
ora inequigranular. A composição mineralógica essencial é de K-feldspato ora totalmente do sistema cristalino
triclínico (microclina), ora em vias de triclinização, plagioclásio (An55-65) quartzo e biotita. Seus minerais
acessórios são allanita, zircão, apatita, titanita, monazita e minerais opacos. Minerais de alteração secundária
também são comuns no granito, como Fe-Mg clorita, moscovita e carbonato. Os enclaves máficos possuem
textura granolepidoblástica, com orientação preferencial dos cristais de biotita. Seus minerais essenciais são
biotita, plagioclásio, ortoclásio e quartzo, os acessórios são zircão, apatita, allanita, augita e minerais opacos.
Minerais de alteração também ocorrem nesses enclaves, como a Fe-Mg clorita e moscovita. Com base nos dados
de campo e da caracterização petrográfica não é possível compreender detalhadamente a fonte geradora deste
granito, entretanto as evidências indicam que este corpo ígneo tenha sido originado por fusão parcial de rochas
crustais com possibilidade de alguma contribuição mantélica, devido à grande quantidade de enclaves máficos
encontrados na rocha. Estudos posteriores de litogeoquímica e análise de isótopos de neodímio e estrôncio
contribuirão para avaliar melhor a participação dos componentes (crustal e mantélico) na gênese deste granito.
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RESUMO
A região de estudo onde o CIMS (Complexo Intrusivo Mimoso do Sul) se insere, encontra-se na porção
sul do estado do Espírito santo e abrange o município de Mimoso do Sul, abarcando uma área de
aproximadamente 140 Km . Sua correlação geotectônica representa um evento magmático ocorrido durante o
desenvolvimento dos orógenos Araçuaí e Ribeira. Apesar de suas características petrográficas e texturais se
assemelharem a outros complexos intrusivos pós-colisionais do Espírito Santo (e.g. Maciço Santa Angélica,
maciço de Venda Nova e Maciço de Várzea Alegre), ainda não é visto um acervo com muitas informações
geológicas a respeito do CIMS. Por isso, torna-se importante caracterizar de maneira mais apurada a petrografia
e a química dos principais litotipos que compõem o Complexo, contribuindo assim para um melhor
entendimento sobre a gênese destas rochas. As assembleias litológicas encontradas em tal área foram
individualizadas com base nos dados de campo e petrografia, sendo utilizada também a química dessas rochas
como ferramenta para compreender alguns processos posteriores. Logo são observadas duas estruturas
geológicas que compõe o CIMS: o maciço Torre e o maciço Jacutinga. No maciço Torre são observadas
gradações litológicas nos diferentes domínios, sendo encontrados extremos composicionais da borda
(granitoides) para o centro (gabro-norito). Já o maciço Jacutinga diferentemente do Torre, ocorrem rochas com
afinidade geoquímica de fonte mantélica, não demonstrando gradações composicionais, ocorrendo apenas rochas
máficas (gabro-norito). As Feições de mistura de magma foram observadas em ambos os maciços através de
observações de campo e através de lâminas delgadas. Feições do tipo Mingling foram vistas no domínio máfico
do Jacutinga e as feições do tipo Mixing foram observadas no domínio das litiologias híbridas do Torre. A partir
da geoquímica das rochas do CIMS foi possível saber que tanto o Maciço Torre como o Jacutinga possuem
rochas máficas de origem mantélica invariavelmente contaminadas por crosta. Já a característica metaluminosa a
peraluminosa referente aos litotipos félsicos do maciço Torre corrobora a natureza crustal dessas rochas
Palavras-chave: mixing, mingling, pós-colisionais

INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO
A área referente ao presente estudo, está contida no domínio interno do Orógeno Araçuaí, caracterizado
por ser o núcleo metamórfico-anatético, com abundância de granulitos, migmatitos e granitoides
neoproterozóicos a cambrianos, incluindo a zona de sutura com remanescentes oceânicos e o arco magmático
cálcio-alcalino (Heilbron et al. 2004). A granitogênese em questão estaria ainda relacionada ao estágio póscolisional, onde ocorreu colapso gravitacional do Orógeno, ocasionando plutonismo e processos deformacionais.
É neste estágio que se formaram as suítes G4 e G5, que são caracterizadas como intrusões livres da foliação
regional, podendo embora ocorrer foliação de borda e/ou fluxo ígneo, localmente, sendo concordantes com a
foliação regional (Pedrosa-Soares et al. 2007). Segundo Wiedemann-Leonardos et al. (2007) o magmatismo póscolisional também propiciou intrusões de inúmeros plútons ao longo de zonas de cisalhamento dúcteis de alto
ângulo e núcleos de estruturas antiformais das deformações anteriores. Com isso, formaram-se maciços
caracterizados por magmas básicos a intermediários no centro e sienomonzoníticos a graníticos na borda,
mostrando em todos eles inúmeras evidências de mistura de magmas. Esse estágio bimodal que é correlacionado
a suíte G5. Nesta encontra-se o Complexo intrusivo Mimoso do Sul que é o objetivo do presente trabalho.
Geograficamente a área está posicionada segundo o IBGE na folha topográfica 1: 100.000 de Mimoso do Sul,
contida nas coordenadas noroeste 7668000 m N e 242000 m E e sudeste 7662000 m N e 248000 m E (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da região estudada, situada na porção sul do estado do Espírito Santo.
O principal objetivo do presente trabalho foi caracterizar petrográfica e quimicamente os principais
litotipos que compõem o Complexo Intrusivo de Mimoso do Sul (Maciço Torre e Jacutinga) contribuindo assim
para um melhor entendimento sobre a gênese destas rochas. Durante o estudo foram investigadas as relações de
contato das diferentes rochas que os constituem e suas particularidades químicas. A figura 2 a mostra o mapa de
pontos e geológico da área estudada e as fácies mapeadas.

Figura 2. Mapa geológico da área foco do estudo confeccionado no Projeto Mimoso do Sul (Modificado a partir
de Fontes et al. 1983). (escala atual 1:40.000).
Resultados de Discussões
Os maciços Torre e Jacutinga, que compõem o CIMS, são caracterizados por apresentarem diferenças
em suas assembleias litológicas. No maciço Torre são observadas gradações litológicas nos diferentes domínios,
sendo encontrados extremos composicionais da borda (granitoides) para o centro (gabro-norito). Já o maciço
Jacutinga diferentemente do Torre, apresenta rochas com afinidade geoquímica de fonte mantélica, não
demonstrando gradações composicionais, ocorrendo apenas rochas máficas (gabro-norito). Cada maciço
apresenta assembleia mineralógica diferenciada. Em Torre comumente são vistos tanto minerais com
composição mais máfica ( e.g. clinopiroxênio, ortopiroxênio e hornblenda) como minerais com composição mais
félsicas (e.g. k-feldspato, plagioclásio, quartzo).
Já nas rochas gabróicas do maciço Jacutinga, piroxênio e hornblenda são as fases minerais máficas mais
dominantes. Tais rochas possuem uma mineralogia composta por um volume considerável de minerais
hidratados, o que as diferencia das caraterísticas que se espera encontrar nos gabros conhecidos na literatura. Tal
fato pode estar relacionado a hidratação dessas fases minerais formando minerais como a hornblenda e
cummingtonita a partir de piroxênios.
Como visto, A região sul do Espírito Santo, onde o CIMS se localiza, é tida como uma área caracterizada por
diversos episódios magmáticos bimodais com evidências de mistura de magmas (mingling e mixing)
(Wiedemann-Leonardos et al. 2007). Algumas feições, que segundo Hibbard (1999), são indicativas de mistura
de magma foram encontradas durante o presente trabalho em rochas que compõem o CIMS. Aquelas observadas
em escala de afloramento e consideradas com do tipo mingling são: estruturas net-veined complexes, intrusões

sinuosas de magma félsicos e porções estiradas de magma félsicos em magmas máficos formando uma marcação
de orientação persistente.
As estruturas net-veined complexes que ocorrem no maciço Jacutinga são representadas por diques de
rochas félsicas que ocorrem entremeados em um arranjo de extrema complexidade dentro de gabro-norito.
Alguns desses diques félsicos podem ocorrer como intrusões sinuosas, marcando a foliação de fluxo e até
gerando dobras. É visto também que esta mesma rocha félsica pode ocorrer frequentemente estirada. As feições
do tipo mixing observadas em escala microscópica são presença de agulhas de apatita que ocorrem inclusas em
K-feldspato, titanita envolvida por fases minerais como biotita e opacos e palhetas de biotita que ocorrem
circundando grãos de K-feldspato. Possivelmente a existência de palhetas de flogopita de granulação grossa
circundadas por grãos anédricos de K-feldspato (microclina) de granulação fina também possa representar um
tipo textura indicativa de processo de mistura de magma.
A partir de levantamentos geológicos realizados anteriormente na área por Fontes et al. (1983), Ludka
(1991) e através de dados obtidos nas atividades de campo, foi possível a individualizar nos maciços Torre e
Jacutinga, que compreendem o CIMS, as seguintes fácies: macico Torre (magnetita-granito, pegmatito, monzogranito, quartzo-sienito, quartzo-monzonito, monzonito, gabro norito) e maciço Jacutinga (gabro norito fino e
gabro norito médio) (Figura 3).

Figura 3. Diagrama de Classificação Streckeisen (1976) e diagrama de Classificação Le Maitre (1989).
A geoquímica corrobora essas informações adquiridas com a petrografia e os dados de campo. Através
dos diversos diagramas foi possível compreender um pouco mais a natureza dessas rochas. Os diagramas
multielementares mostraram anomalias negativas de grande significância, como por exemplo, as de nióbio e
titânio que, segundo Novo (2010), indicam que tais associações litológicas tiveram durante seu processo de
formação grande contribuição crustal.
A química de rocha também possibilitou o entendimento do comportamento dos elementos terras raras,
que anteriormente não haviam sido estudados nesse complexo. Observa-se que a maior das rochas que compõem
o CIMS é fortemente enriquecida em elementos incompatíveis e terras raras leves. Tal fato pode validar ainda
mais a ideia de grande contribuição crustal para geração dessas rochas. Por fim, quando se analisa os diversos
padrões de fracionamento obtidos tanto para rochas mais ácidas quanto para as mais máficas é possível observar
a existência de padrões de fracionamento semelhantes, o que, segundo Offman & Weber- Diefenbach (1989),
sugere que tais rochas sejam co-genéticas.
A gradação composicional das unidades mais máficas para unidades híbridas e destas para as mais
félsicas pode ser comprovada com base na análise dos diagramas de Harker (Óxido versus Sílica). Estes
apresentam padrões lineares e uma sequência de diferenciação semelhante a evolução de uma série magmática,

onde os termos mais diferenciados são mais enriquecidos em sílica. Como definitivamente essas rochas não
representam uma série magmática, o padrão linear é explicado pelos diferentes graus de mistura química dos
litotipos, que ora tendem aos termos mais máficos, ora são mais félsicos.
Conclusão
O CIMS que é composto pelos maciços Torre e Jacutinga apresenta grandes variações de seus litotipos.
A maior gama de fácies individualizadas ocorre no maciço Torre. São elas: magnetita-granito, pegmatito,
monzo-granito, quartzo-sienito, quartzo-monzonito, monzonito, gabro norito. O maciço jacutinga apresenta
termos menos diferenciados de gabro norito.
As relações de contato complexas entre os litotipos que compõem o CIMS indicam que todas as rochas
associadas a esse complexo são relativamente contemporâneas, e que provavelmente encontravam-se em uma
mesma câmara magmática durante o processo de resfriamento. Essa coexistência é marcada por diferentes tipos
de estruturas e texturas.
As misturas de magma mingling foram observadas mais frequentemente nas rochas gabro noríticas do
Jacutinga em escala de afloramento. Em contrapartida as misturas do tipo mixing foram mais predominantes nas
fácies híbridas do maciço Torre.
A geoquímica das rochas do CIMS indica que tanto o Maciço Torre e o Jacutinga possuem rochas
máficas de origem mantélica invariavelmente contaminadas por crosta. Já a característica metaluminosa a
peraluminosa referente aos litotipos félsicos do maciço Torre corrobora a natureza crustal dessas rochas,
conforme já descrito por Ludka (1991)
Para um melhor entendimento dos complexos processos que ocorreram na formação do CIMS devem ser
realizados estudos com maior acurácia que possibilitem uma maior correlação entre os dois maciços e seus
processos de formação. Além disso, um melhor detalhado do lineamento de direção NE-SW que corta os
maciços poderia trazer informações importantes sobre a gênese do CIMS.
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RESUMO
A Ilha do Cabo Frio, localizada na Região dos Lagos, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, é
constituída por uma associação de rochas ígneas alcalinas tanto plutônicas como subvulcânicas, que são
associadas ao Alinhamento Magmático Poços de Caldas-Cabo Frio. A rocha encaixante é o ortognaisse do
Complexo Região dos Lagos, datado em 520 Ma. Visando detalhar a geologia da Ilha e contribuir no
entendimento da dinâmica relacionada à intrusão de rochas alcalinas no Estado do Rio de Janeiro foi efetuado o
mapeamento geológico em escala 1:40.000. A pesquisa envolveu a visita a 43 afloramentos e a descrição de 32
lâminas petrográficas. A primeira fase do projeto correspondeu à coleta de informações sobre cada afloramento,
registrando sua posição geográfica, estruturas e texturas presentes. Em conjunto à petrografia, na segunda fase,
elaborou-se um mapa geológico da região. Desta forma, foram caracterizados sete litotipos. Eles são
representados por rochas sieníticas insaturadas e saturadas em sílica, respectivamente nefelina sienito e
sienito\monzonito, além de diques de fonolito, traquito e brecha vulcânica. As rochas sieníticas afloram
principalmente na costa da Ilha, tanto a norte quanto a oeste da Praia do Farol. São afloramentos bem expostos,
pouco intemperizados e pouco fraturados. O nefelina-sienito, que constitui o corpo principal, possui textura
porfirítica, com fenocristais de granulação grossa e matriz fina a média, formada essencialmente por nefelina e
álcali-feldspato. Este litotipo apresenta enclaves máficos compostos por plagioclásio e hornblenda gerada a partir
de alteração hidrotermal de piroxênio. O sienito é predominantemente equigranular e o monzonito é porfirítico,
possuindo fenocristais euédricos e aciculares de piroxênio. Os diques afloram na porção centro-sul da Ilha e cada
um consitui blocos espaçados alinhados segundo a orientação do trend NE-SW. O fonolito é caracterizado por
textura afanítica porfirítica e de fluxo magmático, dado pela orientação de cristais de feldspato e nefelina, com
matriz esverdeada. O traquito possui cor esbranquiçada e de textura microfanerítica a afanítica. A brecha, restrita
à porção SE, possui clastos angulosos de todos os litotipos, exceto dos plutônicos. Eles estão imersos em uma
matriz fina com ausência de vidro vulcânico ou de cristais devitrificados. O ortognaisse aflora apenas na costa
sul e sudeste da Ilha. Essa unidade contém composição sienogranítica e bandamento gnaissico com a
predominância de mergulhos de alto grau para E. Estruturalmente, ele é cortado por pares conjugados falhas de
atitude NE-SW, NW-SE e, mais raramente, N-S, formando íngremes escarpas. A orientação preferencial NE-SW
tanto dos diques quanto do corpo principal indica forte controle estrutural dado pelo embasamento. A presença
dos enclaves indica uma provável evolução do magma insaturado para o saturado, a partir de sua contribuição de
sílica para o primeiro tipo de magma.
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INTRODUÇÃO
Rochas alcalinas são caracterizadas geoquimicamente pelo teor de álcalis em relação ao de sílica,
interpretados como produto da fusão parcial do manto inferior em zonas mais profundas (Sorensen, 1974). Na
região sudeste do Brasil, diversos corpos dessa natureza datados do final do Cretáceo ao início do Cenozoico
podem ser encontrados formando um grande lineamento magmático de direção NW-SE (Ulbrich & Gomes,
1981). A Ilha do Cabo Frio se insere nesse contexto como a última manifestação deste lineamento, denominado
Alinhamento Magmático Poços de Caldas – Cabo Frio (Almeida, 1991), em área continental.
A Ilha do Cabo Frio apresenta diversos mapas publicados anteriormente (por ex. Lima & Chivegatto,
1974; Araújo, 1995; Ferrari, 2001; Sichel et al, 2008), os quais apresentam algumas divergências e
similaridades. Porém, dados com enfoque na petrografia são escassos. Tendo em vista essas diferenças, o
presente trabalho buscou, por meio de mapeamento geológico e petrografia, detalhar e individualizar as
unidades, para melhor detalhar a disposição e relação das rochas, para então, no futuro, correlacionar a Ilha com
as demais intrusões do Alinhamento Magmático.
GEOLOGIA REGIONAL
O Alinhamento Magmático Poços de Caldas – Cabo Frio representa uma série de eventos de atividade
vulcânica alcalina, manifestada na forma de plugs, stocks e diques (Almeida, 1991). O evento teria se iniciado há
82 Ma, formando o maciço alcalino de Poços de Caldas, sendo que, há 52 Ma, ele ocorreu onde atualmente se
encontra a cidade de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Esses corpos são alinhados em direção NWSE a partir do maciço de Poços de Caldas. A cadeia possui continuidade na Cadeia Vitória-Trindade após uma
inflexão de orientação NE-SW a partir da Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo. Ernesto (1996), a partir de
dados paleomagnéticos, descreve a rotação horário da Placa Sul-Americana a partir do Cretáceo Superior até
atingir a posição atual em decorrência da abertura do Atlântico Sul quando da quebra do Paleocontinente
Gondwana. Sobrepondo esses dados ao alinhamento desde Poços de Caldas até a Ilha de Trindade, é possível
observar uma concordância entre ambos, podendo dar suporte à hipótese de que a cadeia tenha sido gerada por
um hot spot (Thomaz-Filho & Rodriguez, 1999).
GEOLOGIA LOCAL
A Ilha do Cabo Frio é uma estrutura de aproximadamente 6,5 Km2 localizada na cidade de Arraial do
Cabo, localizada no estado do Rio de Janeiro. Ela possui altitude até 390m e é alongada na direção NE-SW. Sua
topografia consiste de terrenos acidentados, com escarpas íngremes, principalmente nas costas sudeste e
sudoeste por atividade de ondas (Araújo, 1995).
A ilha é constituída em sua maioria por intrusões alcalinas plutônicas e vulcânicas, saturadas a
insaturadas em sílica. Uma pequena parte é formada por embasamento metamórfico, o qual aflora na porção
sudoeste da ilha, próximo Canal do Boqueirão, e por brecha vulcânica na porção sudeste. O contato das rochas
sieníticas, tanto com a brecha quanto com o embasamento, se dá por meio de uma falha normal, sendo que
apenas é possível observar uma componente horizontal, de direção NE-SW, no segundo caso. No caso do
contato com a brecha, uma intrusão traquítica pode ser observada (Fig. 1).
O embasamento é constituído por ortognaisse, pertencente ao Complexo Região dos Lagos, que
apresenta bandamento gnaissico de atitude geral para leste e mergulho de alto ângulo, aproximadamente 70º. Ele
é dividido em duas bandas mineralogicamente distintas, uma leucocrática composta por quartzo e feldspato, e
outra máfica constituída por piroxênio e feldspato, principalmente. Estruturalmente, apresenta fraturas de
orientação NE-SW, NW-SE e mais raramente N-S, todas de alto ângulo, conferindo a morfologia de escarpas na
encosta.
O corpo principal da Ilha do Cabo Frio é caracterizado como nefelina-sienito. Ele aflora na forma de
lajedos a norte da Praia do Farol, na costa leste, e na trilha para o Farol novo. Esta unidade é uma rocha
leucocrática constituída por nefelina, feldspato alcalino e piroxênio. Sua textura é bastante variável,
apresentando feições equigranulares e outros porfiriticas, todas de granulação média a grossa.
Enclaves máficos compostos por hornblenda e plagioclásio são encontrados em algumas porções deste
litotipo. Sua borda apresenta aspectos lobados ou serrilhados, indicando alto grau de corrosão magmática.

A intrusão alcalina plutônica apresenta uma variação na porção sudoeste da ilha a partir de rochas
saturadas em sílica, a qual também aflora na forma de lajedos na costa. Ela é caracterizada pela ausência tanto de
quartzo quanto de nefelina. Sua composição mineralógica constitui basicamente de plagioclásio, álcali-feldspato
e piroxênio, cuja textura varia de equigranular próxima à Praia do Farol a porfirítica próximo à Fenda de Nossa
Senhora. Esta textura é marcada por fenocristais aciculares de piroxênio.
O corpo alcalino principal e o embasamento são cortados por diversos diques de fonolito e traquito, os
quais afloram como blocos alinhados na direção NE-SW. O fonolito possui matriz de cor esverdeada e
fenocristais de nefelina e alcali-feldspato alinhados, sugerindo textura de fluxo magmático. O traquito apresenta
cor esbranquiçada com matriz muito fina.
Uma unidade subvulcânica interpretada como brecha vulcânica aflora na região do novo Farol, a sudeste
da ilha. Ocorre como lajedos e paredões. É constituído por litoclastos de ortognaisse, traquito e fonolito, além de
cristaloclastos de feldspato e quartzo. Os clastos tem forma angulosa e de tamanho cinza e lapilli. Os clastos são
imersos em matriz muito fina de cor esbranquiçada.

Fig. 1: Mapa geológico da Ilha do Cabo Frio.

PETROGRAFIA
Ortognaisse
A textura da rocha é xenomórfica e inequigranular de granulação grossa. Os cristais se apresentam
alinhados, indicando o plano do bandamento gnaissico. O embasamento é constituído essencialmente por
quartzo, plagioclásio, microclina e anfibólio, apresentando também apatita, biotita e opacos (pirita e ilmenita).
Os secundários são representados por titanita e carbonato, além de sericita como alteração de feldspato. O
quartzo se apresenta em grãos individuais ou intersticialmente entre os grãos de feldspato. Estes, por sua vez,
possuem hábito com tendência tabular e são alterados para sericita e, no caso do plagioclásio, para carbonato
também. Ortopiroxênio apresenta hábito hipidiomórfico, com alteração para clorita e sericita. Apatita e biotita
ocorrem como inclusões no feldspato. A titanita forma coronas em torno de minerais opacos, indicando que estes
podem ser ilmenita. Opacos de hábito quadrangular sugerem que podem se tratar de pirita.
Nefelina Sienito
Este litotipo possui textura hipidiomórfica porfirítica, com cristais que podem alcançar 2 cm, e matriz
inequigranular. É formado por nefelina e álcali-feldspato, contendo aegerina-augita, titanita, apatita e opacos
representando os acessórios. Tanto a nefelina quanto o feldspato possuem hábito tabular, sendo que o
feldspatoide também pode ocorrer com formato quadrangular. O clinopiroxênio possui pleocroísmo verde a
amarela, comumente de hábito acicular e ocorre intersticialmente aos essenciais. A titanita e a apatita são
euédricos, formando cristais individuais. Os essenciais apresentam uma superfície de alteração por caulinita e\ou
sericita, enquanto que fraturas geralmente são preenchidas por carbonato.
Sienito

Apresenta textura equigranular, hipidiomórfica e granulação média. Constituído por plagioclásio e
álcali-feldspato, além de clinopiroxênio, biotita, titanita e opacos como acessórios. Com hábito anédrico a
subédrico, os cristais de feldspatos variam de tabulares no plagioclásio a grãos circulares de bordas irregulares
no outro conjunto. O clinopiroxênio apresenta grãos subédricos, subarrendondados a angulares, inclusos na
biotita ou individualmente. Esta, por sua vez, possui hábito lamelar de cor acastanhada. A titanita possui hábito
euédrico, quando cristais individuais, e anédrico, nos cristais coronários em opacos.
Monzonito
Diferentemente do sienito, este corpo possui textura porfirítica, dada por fenocristais aciculares de
clinopiroxênio. À exceção deste aspecto e da proporção de plagioclásio e de álcali-feldspato, sua petrografia é
semelhante ao do sienito.
Brecha Vulcânica
O arcabouço é formado por clastos de tamanho cinza e lapilli até 5,7 cm, predominando os de tamanho
menor que 2 mm. Apresenta litoclastos de ortognaisse, fonolito e traquito, além de cristaloclastos de quartzo,
plagioclásio e álcali-feldspato. Os clastos são angulosos e não há maturidade textural. Os cristais de feldspato de
todos os clastos são sericitizados e caulinitizados. A matriz é secundária devido à sua composição rica em
sericita, carbonato e opacos, sendo os cristais de feldspato a principal fonte de sericita dessa matriz.
Fonolito
Constituem corpos de textura afanítica glomeroporfirítica holocristalina, apresentando fenocristais
euédricos de nefelina, álcali-feldspato, titanita e aegirina-augita. Sua matriz é formada pelos mesmos minerais,
contudo, os cristais de nefelina e feldspato são subédricos e os de clinopiroxênios são aciculares.
Traquito
Caracterizada como uma rocha de textura holocristalina, hipidiomórfica fina, é composta por
plagioclásio, álcali-feldspato, aegirina-augita, titanita e zircão. Os cristais de feldspato possuem hábito subédrico

quase tabular. Alteração para sericita e saussirita são predominantes. Aegirina-augita compreende cristais
subédricos incolores a amarelos, ocorrendo individualmente. Titanita e zircão estão inclusos no feldspato.
CONCLUSÃO
A Ilha do Cabo Frio é constituída essencialmente por ortognaisse, nefelina sienito, sienito, monzonito,
fonolito, traquito e brecha vulcânica. Relações de contato foram possíveis de observar através de feições
estruturais e geomorfológicas, havendo evidências de falha no contato entre o embasamento e o sienito e entre a
brecha vulcânica e o nefelina sienito. Contudo, infere-se o contato entre o nefelina sienito e o sienito e
monzonito, porque o mesmo está aflorante na região. Apenas foi estimado a sua posição com base na ocorrência
de afloramentos de cada litotipo.
Os diques de traquito e fonolito apresentam um claro controle estrutural, marcado pela orientação NESW, semelhante ao trend estrutural predominante na faixa Ribeira, indicando que esta feição geotectônica
condiciona as intrusões subvulcânicas.
A análise petrográfica indica que o nefelina sienito é um corpo heterogêneo, apresentando diferenças
texturais em microescala e em escala de afloramento, entendendo-se o processo de cristalização do magma foi
irregular ao longo do tempo, formando cristais de granulação variada.
Pressupõe-se que os enclaves máficos encontrados nos corpos alcalinos plutônicos sejam um dos fatores
relacionados com e evolução de um magma insaturado para saturado em sílica. Entretanto, necessita-se de
análises química para comprovar tal hipótese.
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RESUMO
Este trabalho é resultado do mapeamento preliminar em escala 1:50.000 do Maciço Alto Chapéu,
localizado nas proximidades da cidade de Castelo, Espírito Santo. O maciço ocupa uma área de
aproximadamente 52 km , sendo correlacionado à Suíte Intrusiva Santa Angélica a qual é contextualizada na
Suíte G5 do Orógeno Araçuaí. Foi realizada uma campanha de campo com duração de cinco dias com objetivo
de observação das feições texturais macroscópicas da região e verificação de contatos com a rocha encaixante. O
Maciço Alto Chapéu com aproximadamente 52 km2, tem formato elipsoidal com seu maior eixo orientado na
direção NW-SE. Encontra-se encaixado em ortognaisses anfibolíticos e migmatíticos. Foram identificadas duas
fácies litológicas distintas: a fácies porfirítica e fácies diorítica. A fácies porfirítica apresenta matriz leucocrática
com aproximadamente 25% de pórfiros idiomórficos de K-feldspato e 75% de matriz. Os pórfiros possuem entre
2 e 3 cm de tamanho, podendo atingir 5 cm. A matriz é composta essencialmente por biotita, quartzo e feldspato.
Allanita ocorre como acessório. Pontualmente esta fácies apresenta textura equigranular média, feição de fluxo
magmático com direção preferencial NW e textura coronítica. A fácies diorítica é fanerítica, equigranular fina a
média, melanocrática de coloração preta a esverdeada. É composto essencialmente por plagioclásio, biotita,
anfibólio. O plagioclásio é hipidiomórficos e perfaz 40% da rocha, biotita, 55% e 5% de anfibólio. Ocorre
sempre na zona de transição entre o ortognaisse migmatítico e o granito porfirítico. Muito localmente, no contato
com o granito porfirítico, a fácies diorítica pode apresentar pórfiros de K-feldspato, demonstrando íntima relação
genética entre as fácies. São observadas também estruturas de injeções de veios de quartzo dispostos
aleatoriamente. Neste trabalho verificou-se que o Maciço Alto Chapéu ocupa uma área de aproximadamente 52
km , apesar do caráter preliminar do mapeamento realizado pode-se propor que a área ocupada pelo maciço seja
pelo menos 15 km maior em relação a mapeamentos anteriores.
Palavras-chave: Maciço Alto Chapéu, Mapeamento preliminar, Orógeno Araçuaí.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta os dados obtidos durante mapeamento geológico preliminar na escala 1:50.000 no
Maciço Alto Chapéu que teve como objetivo a observação das feições texturais macroscópicas e verificação de
contatos litológicos. O Maciço Alto Chapéu é uma suíte de rochas ígneas intrusivas, localizada no município de
Castelo (ES), entre as coordenadas 258000 E; 7728000 N e 268000 E; 7717000 N. A metodologia utilizada
consistiu na revisão bibliográfica dos estudos na região, cinco dias de atividades de campo e elaboração de um
mapa geológico preliminar.
GEOLOGIA REGIONAL
O Maciço Alto Chapéu possui uma área aproximada de 37 km segundo o mapeamento realizado por Silva
(1993), sendo correlacionado à Suíte Intrusiva Santa Angélica (Machado Filho et al, 1983) a qual é
contextualizada nos granitos tipo I da Suíte G5 do Orógeno Araçuaí (Pedrosa Soares et al, 2000). O orógeno se
situa dentro do sistema orogênico da Província Mantiqueira, segundo Heilbron (2004).
Segundo Heilbron et al. (2004) a Província Mantiqueira tem sua formação oriunda de eventos diacrônicos
durante a Orogenia Neoproterozóica Brasiliano-Pan Africana e está localizada nas regiões sudeste e sul do Brasil
(entre os paralelos 15º e, aproximadamente, 31º de latitude), sendo dividida em três segmentos: Meridional,
Central e Setentrional. O segmento Meridional é composto pelos orógenos Dom Feliciano e São Gabriel, o
segmento Central é formado pelos orógenos Ribeira e Apiaí além da porção sul do Orógeno Brasília e o
segmento Setentrional constituído exclusivamente pelo Orógeno Araçuaí, sendo este o orógeno no qual se
localiza a área de trabalho.
O Orógeno Araçuaí foi definido por Almeida (1977) como a faixa de dobramentos localizada nas
adjacências da borda sudeste e sul do Cráton São Francisco decorrentes do Ciclo Brasiliano e correspondente a
65% da área correspondente a orogenia entre o cráton supracitado e o Cráton do Congo no paleocontinente
Gondwana, segundo Alkmin et al. (2007). O orógeno se formou a partir de quatro estágios de deformação: précolisional, sin-colisional, tardi-colisional e pós-colisional, sendo último estágio o responsável pela granitogênse
denominada por Pedrosa-Soares et al. (1999) como Suíte G5, datada de 520 a 490 Ma. As suítes intrusivas
propostas englobaram dois grupos: Suíte Intrusiva Espírito Santo e Suíte Intrusiva Santa Angélica, definidas por
Machado Filho et al. (1983), sendo que a primeira se refere à maciços não zonados e a segunda à maciços
zonados. O Maciço Alto Chápeu pertence à divisão dos maciços zonados, que possuem núcleos máficos e rochas
mais félsicas ao redor.
DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DO MACIÇO ALTO CHAPÉU
O plúton com aproximadamente 52 km , tem formato elipsoidal com seu maior eixo orientado na direção
NW-SE (Figura 2). Encontra-se encaixado em ortognaisses anfibolítico e migmatíticos. Foram identificadas duas
fácies litológicas distintas: granito porfirítico e diorito.
Fácies porfirítica
O granito porfirítico é holocristalino, fanerítico e inequigranular porfirítico. Os pórfiros representam
25% em média e a matriz os outros 75% restantes. São exclusivamente de k-feldspato e a matriz é composta
essencialmente por biotita, quartzo e feldspato (figura 1a). Allanita ocorre como acessório na matriz.
Pontualmente essa fácies apresenta textura equigranular média. Os pórfiros de k-feldspato possuem tamanho
médio de 2 a 3 cm, porém podem chegar a 5 cm, e estão na forma de cristais tabulares idiomórficos com
orientação NW, nos quais é possível observar a clivagem e o brilho nacarado característico, alguns ainda
possuem textura coronítica. A biotita da matriz perfaz valores entre 20% e 30% da matriz, sendo observada na
forma de cristais de granulação fina e caracterizada pela forma xenomórfica e brilho característico. Os feldspatos
da matriz constituem de 20% a 55% da rocha, sendo vistos na forma de cristais xenomórficos a hipidiomórficos
de granulação fina. O quartzo chega a constituir no máximo 15% da rocha e algumas vezes nem é observado,
quando visto está na forma de cristais xenomórficos de granulação fina e é reconhecido pelo brilho vítreo e pela
fratura característica. A allanita ocorre em quantidade pouco representativa e é observada pela presença de halos

de coloração vermelha ao seu redor. Localmente são observadas concentrações anômalas de pórfiros e enclaves
máficos. Diques centimétricos de granulometria fina cortam o granitóide porfirítico. Pontualmente ocorrem
bolsões de um granito acinzentado equigranular de granulação fina.
Fácies diorítica
O diorito apresenta coloração acinzentada, variando de cinza claro a escuro, é melanocrático,
holocristalino fanerítico e equigranular de granulação fina a média. A composição mineralógica essencial
plagioclásio, biotita, anfibólio. O plagioclásio perfaz 40% da rocha e é visto na forma de cristais hipidiomórficos
de granulação fina a média, sendo caracterizado principalmente pela coloração e brilho nacarado. A biotita
(55%) é vista na forma de cristais hipidiomórficos de granulação fina a média e é caracterizado principalmente
pelo brilho e hábito prismático. O anfibólio (5%) aparece na forma de cristais hipidiomórficos prismáticos de
granulação fina a média, sendo caracterizado pela clivagem e pela coloração esverdeada. Muito localmente, no
contato com o granito porfirítico, a fácies diorítica pode apresentar pórfiros de K-feldspato, demonstrando íntima
relação genética entre as fácies. São observadas também estruturas de injeções de veios de quartzo dispostos
aleatoriamente. No contato entre a fácies diorítica e as rochas do embasamento observa-se enclaves máficos e
enxame de diques félsicos (figura 1b).

Figura 1. A) Aspecto geral da fácies granítica porfirítica. B) Fácies diorítica cortada por diques félsicos, enclave máfico
sugere interação com as encaixantes.

Figura 2. Mapa geológico preliminar do Maciço Alto Chapéu.

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O mapeamento preliminar permitiu identificar que a fácies granito porfirítico possui feição de fluxo
magmático com direção preferencial NW, concordante com o eixo maior do elipsóide cartografado (Silva,
1993). Por outro lado, alguns pórfiros apresentam textura coronítica que pode representar interação entre o
magma que formou o granito e o magma máfico. A fácies diorítica ocorre sempre na zona de transição entre o
ortognaisse migmatítico e o granito porfirítico. O enxame de diques félsicos observado no contato entre a fácies
diorítica e as rochas do embasamento sugerem feições de mistura de magma e/ou fusão parcial. Neste trabalho
verificou-se que o Maciço Alto Chapéu ocupa uma área de aproximadamente 52 km , apesar do caráter
preliminar do mapeamento realizado pode-se propor que a área ocupada pelo maciço seja pelo menos 15 km
maior do que propõe Silva (1993). Segundo Silva (op cit.), o maciço seria delimitado ao norte por uma falha
transcorrente (por onde passa parte do Rio Castelo), entretanto, neste trabalho observou-se que a fácies granito
porfirítico aflora ao norte desta falha.
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HIDROTERMALISMO DO GRANITO ITAQUI (SANTANA DO PARNAÍBA, SP)
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A circulação de fluidos hidrotermais na crosta contribui em larga escala para diversas características pósmagmáticas observadas nas rochas granitóides do embasamento cristalino do estado de São Paulo e, por vezes,
resultam em mineralizações diversas. O granito Itaqui e litotipos associados formam um stock Neoproterozoico
intrusivo nas rochas metamórficas do Grupo São Roque e foram afetados por esses fluidos hidrotermais, gerando
uma ampla variedade mineralógica secundária. Amostras do granito Itaqui foram coletadas na pedreira Polimix
(Santana do Parnaíba, SP) para análise. O principal litotipo observado foi um hornblenda-biotita monzogranito,
com textura porfirítica bem marcada por megacristais euédricos de feldspato alcalino de até 8 cm. Enclaves
máficos, bolsões métricos de feldspato alcalino, diques/veios de aplitos/pegmatitos e concentrações alongadas
(schlieren) de biotita completam a heterogeneidade desse granito. Várias gerações de falhas e fraturas
aumentaram a pervasividade desse granito e possibilitaram a percolação dos fluidos hidrotermais que
promoveram a cristalização/recristalização do feldspato potássico, sericita, albita, epidoto, clorita, pirita,
carbonato e turmalina. Muitos desses minerais são encontrados principalmente nas zonas próximas das falhas,
fraturas, diques e veios. A mudança completa do granito original para o granito hidrotermalizado ocorreu,
geralmente, em uma estreita faixa junto as estruturas pervasivas. A alteração potássica foi a mais pervasiva no
granito e está associada à mudança na cor dos megacristais de feldspato potássico para rosada. Em paralelo, os
minerais da matriz, plagioclásio, anfibólio e biotita, se alteram para sericita, albita, epidoto e clorita, conferindo
uma coloração esverdeada à rocha. Essas alterações ocorrem em vários graus, dependendo da distância da rocha
das estruturas pervasivas. Com o progressão da alteração hidrotermal ocorreu uma forte queda no caráter
magnético das rochas, confirmada pela diminuição da magnetita na análise petrográfica. Na superfície de contato
entre o granito e os diques aplíticos ocorreu a cristalização de grandes filmes de cristais de turmalina, associados
com pirita e subordinadamente epidoto. Muitas fraturas são preenchidas por epidoto e clorita. Análises
geoquímicas do granito original e em vários graus de alteração mostraram que ocorre, inicialmente, um aumento
dos teores de K2O e Ba e diminuição dos teores de CaO e Na2O, relacionados à alteração potássica. Essa
alteração foi seguida da alteração propilítica, caracterizada na rocha completamente hidrotermalizada pela
diminuição mais acentuada dos teores de K2O, Ba e Rb e aumento idem dos teores de CaO, Na2O, Zn e V. As
concentrações dos ETR, U, Th e Pb permaneceram constantes, sugerindo que as principais fases portadoras
desses elementos (zircão, apatita, allanita e titanita) permaneceram estáveis durante a alteração.
A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que o granito Itaqui sofreu intensa percolação de
fluidos hidrotermais, possivelmente compostos por H2O e subordinadamente CO2, que consumiram os minerais
originais magmáticos (qtz-kfs-plg-bt-hbl-tit-ap-mag) e geraram os novos minerais hidrotermais (kfs rosado-epchl-ab-pyr-cpy). Num primeiro momento (em maior temperatura) predominou a alteração potássica com a
coloração dos feldspatos potássicos, cloritização da biotita e formação de pirita, seguido de um momento onde a
alteração propilítica se sobrepôs, cristalizando clorita e epidoto (em menor temperatura e, possivelmente, com
maior influência de mistura com a água meteórica).
Apoio: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP (bolsa de iniciação científica RUSP)
Palavras-chave: granito Itaqui, alteração propilítica, alteração potássica

ASPECTOS PETROGRÁFICOS E GEOQUÍMICOS DA INTRUSÃO ALCALINA DE ITATIAIA,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RESULTADOS PRELIMINARES
Suzana Cristina de Moura1, Carlos Eduardo Mota 2, Mauro César Geraldes 3
1

2

Faculdade de Geologia – UERJ. suzanamoura81@gmail.com
Divisão de Geoquímica CPRM/Serviço Geológico do Brasil. carlos.mota@cprm.gov.br
3
Faculdade de Geologia – UERJ. mauro.geraldes@gmail.com

A Intrusão Alcalina de Itatiaia está localizada a oeste do estado do Rio de Janeiro. O plúton, de idade 67,31 ±
0,78 Ma (40Ar/39Ar), possui forma elipsoidal, com eixo maior (cerca de 30 km) de tendência NW-SE, paralela aos
lineamentos tectônicos regionais. A litologia compreende rochas sieníticas insaturadas e supersaturadas, brechas
magmáticas, além de diques de microssienitos, fonolitos e tinguaítos, estes com pseudo-leucita. O maciço de
Itatiaia é estruturalmente ligado ao Rift Continental do Sudeste Brasileiro, através de sistema de falhas
transcorrentes do final do ciclo Brasiliano, reativadas durante o Mesozóico. O objetivo deste trabalho consiste
em divulgar os resultados preliminares de caracterizações petrográficas e litogeoquímica de 15 amostras. A
preparação das amostras foi realizada no laboratório LGPA, da Faculdade de Geologia da UERJ. As amostras de
rocha total para geoquímica foram analisadas pelo laboratório ACTLABS (Canadá). As técnicas analíticas
incluíram ICP-AES para elementos maiores, fluorescência de raios-X em pastilhas fundidas para elementos P, S,
Cl, Rb, Sr, Ba e Zr; espectrometria de absorção atômica para Mn, Mg, Na, K, Cu, Mo, Sn e Pb; espectrometria
óptica para Nb, Y, Ni e V; ICP-MS para terras raras e titulação com KMnO 4 para Fe2. As principais litologias
descritas são: Nefelina (Monzo-)Sienito: Possui granulometria grossa e é composta por fenocristais de Ortoclásio
euédrico e apresentando geminação Carlsbad. Plagioclásio alterado e em menor quantidade. Nefelina apresentase euédrica e ocorre associada aos fenocristais de Ortoclásio. A Titanita apresenta-se euédrica, geralmente
fraturada e ocorre esparsamente. Observou-se uma massa cristalina de granulometria muito fina, constituído por
Ortoclásio e, possivelmente, Nefelina (pseudo-leucita?). Associado aos minerais opacos, observou-se mineral
alterado de coloração marrom. Há também a presença de Egirina e Hornblenda. Quartzo (Monzo)Sienito: Possui
granulometria grossa, constituída por Ortoclásio com geminação Carlsbad, microclina com duas direções de
clivagem, Plagioclásio, geralmente ocorre em pertita e apresenta inclusões de Quartzo, em pequena proporção,
com hábito euédrico. É possível observar intercrescimento da Egirina sobre Egirina, Titanitas subédricas e
fraturadas, e raros zircões subédricos. A Hornblenda aparece alterando-se para Biotita nas bordas. Ocorre,
também, Apatita subédrica, Biotita apresenta-se com borda alterada para óxido de ferro e sericitização nos
Feldspatos. Traquito: Possui granulometria muito fina, exibindo textura traquítica, preenchendo a maior parte da
lâmina. Apresenta minerais de Egirina intemperizados, minerais opacos com borda de alteração de cor marrom,
Ortoclásio com geminação Carlsbad, em formato alongado, a compor textura traquítica. Ocorre Biotita alterada e
sanidina(?) subédrica esparsa. São caracterizadas por suítes alcalinas intermediárias a ácidas, de composição
fonolítica a riolítica, com afinidades potássicas. A partir de classificação normativa, é possível subdividir, quanto
à silica-saturação: (1) magmas insaturados (Ne N > 10%); magmas saturados, (QN ou NeN tendendo a zero e
eventualmente CN); magmas supersaturados ( Q N > 10 e CN chegando a 12%). Estas rochas possuem tendências
peralcalinas a metaluminosas, mas há amostras com afinidade peraluminosa, o que não é comum para
magmatismo intra-placa. Até o presente momento, os resultados estão concordantes com a literatura.
Palavras-chave: Rochas Alcalinas, Itatiaia, Magmatismo Alcalino
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RESUMO
O metagabro Vitoriano Veloso aflora entre as cidades de Prados, Dores de Campos e os vilarejos de Vitoriano
Veloso, Lagoa Seca e São Sebastião das Campinas e está associado a evolução geológica do cinturão Mineiro
conjuntamente com outros corpos de composição gabróica - diorítica - quartzo diorítica. Suas rochas são pretas
esverdeadas, equigranulares, mesocráticas a melanocráticas e faneríticas, com ampla variação faciológica
envolvendo desde diabásio até gabro médio a grosso. Apresenta diversas feições primárias representadas por
acamamento ígneo, textura cumulática, orientação dos cristais de plagioclásio por fluxo magmático, variação
faciológica e na granulação, substituição do ortopiroxênio por clinopiroxênio e enclaves autolíticos. Suas
principais feições metamórficas são tipificadas pelo crescimento de anfibólio a partir do piroxênio primário,
cristalização de minerais do grupo do epidoto substituindo o plagioclásio e formação de veios de epidoto.
Destaca-se, ainda que este corpo é cortado por pegmatitos e diques de metagranitoides hololeucocráticos, que
inclusive apresentam xenólitos de rochas metagabróicas, bem como pelo metagranitoide São Sebastião das
Campinas. Sua mineralogia essencial é representada por labradorita, enstatita, diopsídio, augita, pigeonita e
hornblenda, enquanto apatita, zircão, allanita, titanita, magnetita, pirita, ilmenita, pentladita, esfalerita, calcocita
e/ou covelita são minerais acessórios. Dentre os minerais secundários destacam-se diversos tipos de anfibólio,
tais como magnésio-hornblenda, actinolita, ferro-edenita e provável ferro-actinolita, bem como andesina, biotita,
titanita2, titanita3, epidoto, zoisita, clinozoisita, clorita, sericita, hematita, pirita, ilmenita e sulfetos de Cu. A
magnésio-hornblenda possui pleocroísmo variando de marrom escuro a claro e se desenvolve substituindo tanto
o ortopiroxênio, quanto o clinopiroxênio, apontando para condições metamórficas de fácies anfibolito. A
actinolita apresenta pleocroísmo desde verde claro até incolor e substitui a magnésio-hornblenda e o
ortopiroxênio, apontando para condições retrógradas em relação ao metamorfismode fácies anfibolito. A ferroactinolita apresenta pleocroísmo em tons verde azulados e se desenvolve na borda dos grãos da magnésiohornblenda, actinolita e do clinopiroxênio, implicando que seria o último anfibólio a crescer no metagabro. Foi
encontrada, ainda, a ferro-edenita que apresenta pleocroísmo variando de verde amarelado até verde azulado,
possui exsoluções de minerais opacos e blebs de quartzo, feição típica da transformação direta do piroxênio para
anfibólio. Outras feições metamórficas típicas correspondem a formação de minerais do grupo do epidoto
substituindo o plagioclásio e a transformação da biotita para clorita. Estas feições sugerem condições de
metamorfismo da fácies xisto verde. Em termos gerais, o gabro Vitoriano Veloso corresponde a um corpo
acamado com ampla variação na granulação, tendo sido identificados desde diabásios até gabros grossos. Sua
mineralogia primária é representada por ortopiroxênio, clinopiroxênio, plagioclásio e hornblenda marrom, onde
esta última apontando para o aporte de uma fase fluida durante a cristalização do corpo. A substituição do
ortopiroxênio por clinopiroxênio aponta para condições de instabilidade durante a cristalização magmática,
sendo que ambos são substituídos pela hornblenda. Quanto aos anfibólios metamórficos, caracterizou-se que a
formação da magnésio-hornblenda estaria associada ao metamorfismo de fácies anfibolito. A substituição da
magnésio-hornblenda pela actinolita, em conjunto com a epidotização do plagioclásio e a transformação da
biotita para clorita implicariam em condições retrógadas para a fácies anfibolito inferior ou xisto verde.
Palavras-chave: Gabro Vitoriano Veloso, petrografia, cinturão Mineiro

1 - Introdução
A borda meridional do cráton do São Francisco é representada por diversos corpos plutônicos cujas
idades variam do Arqueano ao Paleoproterozoico, predominando no arqueano tonalitos, trondhjemitos e granitos
(Teixeira et al., 2000), enquanto no paleoproterozoico afloram pequenos plutons de composição gabróica,
diorítica e monzodiorítica, que estão associados a evolução geológica do cinturão Mineiro (Ávila et al., 2010,
2014). Estes são representados pelos metagabros São Sebastião da Vitória (2220 ± 3 Ma - Valença et al., 2000),
Vitoriano Veloso (Ebert, 1963) e Rio dos Peixes (Toledo, 2002), pelos metadioritos Ibituruna (Quéméneur et al.,
1994), Rio Grande (2145 ± 7 Ma - Barbosa et al., 2015) e Brumado (2131 ± 4 Ma - Ávila, 2000), pelos
metaquartzo dioritos do Brito (2221 ± 2 Ma - Ávila, 2000) e Dores de Campos (Ávila et al., 2006a) e pelo
metaquartzo monzodiorito Glória (2188 ± 29 Ma - Ávila et al., 2006b). Neste contexto, o objetivo do presente
trabalho é apresentar dados de campo, mineralógicos e petrográficos do metagabro Vitoriano Veloso.
2 – Feições de campo
O metagabro Vitoriano Veloso aflora entre as cidades de Prados, Dores de Campos e os vilarejos de
Vitoriano Veloso, Lagoa Seca e São Sebastião das Campinas, envolvendo parte das folhas topográficas
Tiradentes e Barbacena, ambas do IBGE na escala de 1:50.000. Suas rochas são pretas esverdeadas,
equigranulares, mesocráticas a melanocráticas e faneríticas, envolvendo termos desde diabásios até gabros
grossos. Foram identificadas feições primárias representadas por acamamento ígneo e variação na granulação,
bem como feições metamórficas tipificadas pela formação de veios de epidoto e anfibólio. Outra feição muito
comum consiste na presença de regiões centimétricas onde a passagem de um fluido metamórfico aumenta a
granulação da rocha originando cristais de hornblenda preta esverdeada de até 2 cm. Este processo foi designado
de pegmatitização (Guerrero, 2011). Destaca-se, ainda que este corpo é cortado por pegmatitos, diques de
metagranitoides hololeucocráticos e pelo metagranitoide São Sebastião das Campinas.
3 – Petrografia e Química mineral
O metagabro Vitoriano Veloso apresenta diversas feições primárias, representadas pela textura
cumulática, orientação dos cristais de plagioclásio por fluxo magmático, desestabilização do ortopiroxênio para
clinopiroxênio e a presença de enclaves autolíticos. Suas principais feições metamórficas correspondem ao
crescimento de anfibólio a partir do piroxênio primário e a formação de minerais do grupo do epidoto
substituindo o plagioclásio. Neste contexto, a mineralogia primária deste corpo é representada por plagioclásio
(labradorita), ortopiroxênio (enstatita), clinopiroxênio (diopsídio, augita e pigeonita), apatita, zircão, allanita,
titanita, magnetita, pirita, ilmenita, pentladita, esfalerita e sulfetos de Cu (calcocita e/ou covelita). Dentre os
minerais metamórficos destacam-se vários tipos de anfibólio (magnésio-hornblenda, actinolita, ferro-edenita, e
possível ferro-actinolita), bem como plagioclásio (andesina), biotita, titanita2, titanita3, epidoto, zoisita,
clinozoisita, clorita, sericita, hematita, pirita (em fraturas), ilmenita (associada a exsoluções no anfibólio) e
sulfetos de Cu como calcopirita, calcocita e covelita. Destaca-se, ainda, que porções do metagabro Vitoriano
Veloso encontram-se fortemente deformadas, com granulação reduzida ocasionando o desenvolvimento de
domínios formados por mosaicos de grãos poligonizados e com ponto tríplice, indicando recristalização estática.
O plagioclásio primário apresenta formato tabular, faces cristalinas bem desenvolvidas, inclusões de
zircão e apatita, bem como ocorre orientado por fluxo magmático, correspondendo a labradorita, enquanto os
grãos metamórficos estão parcialmente ou completamente reequilibrados com os minerais do grupo do epidoto e
por sericita, sendo classificados como andesina. Quando deformados mostram lamelas de geminação mecânica,
arqueamento das geminações primárias, microfraturas e subgrãos. O ortopiroxênio possui pleocroísmo variando
em tons rosados, foi classificado como enstatita, apresenta formato ovalado e exsoluções ou inclusões orientadas
de minerais opacos, caracterizando, segundo Colony (1935), a microtextura do tipo inclusion structures (Figura
1). Já o clinopiroxênio mostra pleocroísmo desde esverdeado até a incolor, ocorre em cristais isolados com
formato ovalado ou envolvendo grãos da enstatita (Figura 2), indicando a desestabilização desta. Foi classificado
como diopsídio, augita e pigeonita. A hornblenda marrom escura foi interpretada como possivelmente primária,
pois possui hábito intersticial, está associada aos domínios com textura cumulática, é encontrada nos enclaves
autolíticos e apresenta inclusões ou exsoluções de minerais opacos em suas clivagens.

A principal feição metamórfica desse corpo corresponde ao sucessivo crescimento de diferentes tipos de
anfibólios, representados pela magnésio-hornblenda, actinolita, ferro-actinolita e ferro-edenita. A magnésiohornblenda possui forma xenoblática, pleocroísmo variando de marrom escuro a claro, birrefringência de mais
primeira ordem (Figuras 3a e 3b) e se desenvolve substituindo tanto o ortopiroxênio, quanto o clinopiroxênio,
apontando para condições metamórficas de fácies anfibolito. A actinolita é observada com formato desde
xenoblástico até fibroso, apresenta pleocroísmo variando de verde claro a incolor, possui birrefringência de
segunda ordem (Figuras 3a e 3b) e substitui a magnésio-hornblenda e o ortopiroxênio apontando para condições
retrógradas em relação ao metamorfismo de fácies anfibolito. A ferro-actinolita apresenta pleocroísmo em tons
verde azulados e se desenvolve na borda dos grãos da magnésio-hornblenda, actinolita e do clinopiroxênio. A
ferro-edenita apresenta pleocroísmo verde amarelado a verde azulado, possui exsoluções de minerais opacos e
blebs de quartzo, feição típica da transformação direta do piroxênio para anfibólio. Outras feições metamórficas
típicas correspondem a formação de minerais do grupo do epidoto substituindo o plagioclásio e a transformação
da biotita para clorita. Estas feições sugerem condições de metamorfismo da fácies xisto verde.
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Figura 1: Ortopiroxênio (Opx) com exsoluções ou inclusões orientadas de minerais opacos formando a
microtextura do tipo inclusion structures. Observa-se a substituição do ortopiroxênio por magnésio-hornblenda
(Mhb, anfibólio marrom) e ferro-actinolita (Fe-Act, anfibólio verde azulado). Figura 2: Ortopiroxênio (Opx)
substituído por clinopiroxênio (Cpx) e este nas suas bordas por ferro-actinolita (Fe-Act).

Mhb

Figura 3: Rocha do metagabro Vitoriano Veloso mostrando (a) ortopiroxênio (Opx) e clinopiroxênio (Cpx)
substituídos por magnésio-hornblenda (Mhb) e por actinolita (Act) e está última pela ferro-actinolita (Fe-Act).
(b) Destaca-se a birrefringência mais elevada do clinopiroxênio em relação ao ortopiroxênio e o aspecto fibroso
da actinolita (círculos brancos).

4 – Conclusões
O gabro Vitoriano Veloso corresponde a um corpo acamado com ampla variação na granulação, tendo
sido identificados desde diabásios até gabros grossos. Sua mineralogia primária é representada por
ortopiroxênio, clinopiroxênio, plagioclásio e hornblenda marrom, apontando para o aporte de uma fase fluida
durante as últimas fases de cristalização do corpo. O clinopiroxênio ocorre, em geral, nas bordas do
ortopiroxênio, indicando desestabilização deste durante a cristalização magmática, sendo que ambos são
substituídos pela hornblenda. Em relação a formação dos anfibólios metamórficos, caracterizou-se que a
magnésio-hornblenda substitui tanto o clinopiroxênio, quanto o ortopiroxênio indicando metamorfismo de fácies
anfibolito. Posteriormente a magnésio-hornblenda é substituída pela actinolita, que em conjunto com a
epidotização do plagioclásio e a transformação da biotita para clorita implicariam em condições retrógadas para
a fácies anfibolito inferior ou xisto verde.
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RESUMO
O Complexo Básico de Gleba Ribeira (CBGR) localiza-se no município de Cachoeiras de Macacu, região
metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Esse complexo é caracterizado pela associação de olivina gabros,
noritos e melanoritos de granulação grossa. Os componentes de granulação mais fina, como micronoritos e
micromelanodioritos, aparecem cortando as rochas mais grossas, configurando uma trama agmática. Este
corpo básico intrude rochas do embasamento Neoproterozóico aflorante no entorno da área estudada. Em
campo, observa-se nos afloramentos próximo a borda do CBGR enclaves das rochas encaixantes, tais como
sillimanita granada biotita gnaisse leucocrático bandado ou homogêneo do Grupo São Fidélis e hornblendabiotita gnaisse mesocrático de composição quartzo-diorítica a diorítica do Complexo Rio Negro, além de um
metagabro mais antigo, ainda não identificado. As rochas de composição granodioritica fazem contato
brusco com o diabásio e o gabro. Veios centimétricos (cerca de 3 a 10 cm) de composição granodioritica
cortam tanto as rochas básicas quanto as intermediarias em varias direções e podem estar associados a
pegmatitos. Petrograficamente foram discriminados quatro grupos dentre as rochas gabróicas de Complexo
Básico Gleba Ribeira: Grupo 1 é caracterizado por uma assembleia formada de olivina, ortopiroxênio,
anfibólio (substituindo opx) e plagiocásio; o Grupo 2 possui ortopiroxênio, anfibólio (substituindo opx) e
opacos; Grupo 3 se observa ortopiroxênio, anfibólio marrom e olivina; Grupo 4 ocorrem ortopiroxênio,
anfibólio sem borda de reação e plagioclásio; Grupo 5 são os diabásios mais recentes.
Os grupos petrográficos discriminados representam diferentes momentos do magma básico em seu curso
dentro da sua área fonte, desse modo, as rochas do Grupo 1 representam os primeiros magmas a se formarem
em alta temperatura (e cristalizando olivina, opx, anfibolio e plagioclásio de acordo com a série de Bowen),
já as rochas do Grupo 4 no outro extremo, representam os últimos pulsos magmáticos gerados em
temperaturas mais baixas, dessa forma, cristalizando uma assembleia de opx, anfibólio e plagioclásio.

Palavras chave: Gabros, Petrografia, Cristalização Fracionada

INTRODUÇÃO
O Complexo Básico de Gleba Ribeira (CBGR) constitui um corpo plutônico básico de forma
aproximadamente circular com diâmetro em torno de 6km, localizado na região metropolitana do Rio de
Janeiro, no município de Cachoeiras de Macacu, localidade de Papucaia (Fig.1A). O CBGR foi
originalmente cartografado por Dalcomo et al (1982) na Folha Itaboraí (1:50.000) do projeto Carta
Geológica (DRM-RJ), reconhecido como uma associação de olivina-gabros e noritos de granulação grossa a
fina, com variações texturais para tipos de granulação mais fina (diabásios). Este corpo intrude sillimanita
granada biotita gnaisse bandado ou homogêneo do Grupo São Fidélis e hornblenda-biotita gnaisse
mesocrático de composição quartzo-diorítica a diorítica do Complexo Rio Negro, que compõem o
embasamento Neoproterozóico. A sudeste do CBGR encontra-se a intrusão alcalina de Soarinho, ainda não
sendo clara a relação desta com o CBGR. Recentemente foram retomados estudos sobre as rochas do CBGR,
a partir de mapeamento da Folha Itaboraí (1:100.000) em projeto do DRM-RJ / CPRM (Peternel et al, no
prelo; Fig.1B).

Figura 1: A) Localização do CBGR (círculo amarelo) no bairro de Papucaia, município de Cachoeiras de Macacu (RJ);
B) Mapa geológico da área de estudo, inserido na Folha Itaboraí 1:100.000 (Modificado de Peternel et alli, no prelo)

TRABALHO DE CAMPO
Na área estudada predominam baixadas com vegetação rasteira, pouco arborizada e com pequenos morros
formados por solo residual (Fig.2), com afloramentos escassos e predominando blocos métricos
arredondados a angulosos. No trabalho de campo foram identificados 4 litotipos no CBGR: gabro grosso,
gabro fino, diabásio e granito grosso a fina, entretanto a observação da relação entre estes litotipos é
dificultada devido a baixa densidade de afloramentos. O diabásio apresenta contatos retos e bruscos com o
gabro grosso e fino. Diques de granito grosso de até 1,5m e de granito fino com espessura inferior a 10cm
intrudem todas os demais litotipos. Próximo a borda do pluton afloramentos de gabro grosso com diversos
enclaves angulosos de hornblenda-biotita gnaisse e biotita gnaisse, com dimensões inferiores a 50 x 30cm.

Figura 2: a) morfologia típica dos afloramentos da área de estudo; b) afloramento de gabro de granulação grossa com
enclaves de diversas rochas do embasamento; c) relação de contato brusco entre gabro de granulação grossa e diabásio;
d) veio de granito intrudindo microgabro; e) sillimanita granada biotita gnaisse do embasamento.

PETROGRAFIA
A caracterização petrográfica do CBGR foi realizadas a partir da descrição de 17 lâminas delgadas, nas quais
foi possível identificar 5 Grupos distintos deste complexo e rochas do embasamento.
O Grupo 1 compreende gabros com textura equigranular sem estruturação nem qualquer sinal de
deformação. Sua assembleia mineralógica é composta essencialmente de plagioclásio, ortopiroxênio e
olivina. Os minerais acessórios compreendem opacos, zircão, apatita e espinélio. Apresentam textura corona
com núcleo de olivina envolto por borda interna de ortopiroxênio, borda externa de hornblenda e simplectito
de hornblenda e espinélio.
O Grupo 2 compreende rocha inequigranular, com índice de cor dos minerais máficos variando entre 40 e
45%. Sua mineralogia essencial é composta por plagioclásio, piroxênio, olivina e anfibólio. Os minerais
acessórios são representados por opacos, apatita e espinélio. O anfibólio também aparece substituindo o
ortopiroxênio. Os grão de plagioclásio apresentam uma leve orientação dos eixos maiores dos cristais,
definindo uma fraca foliação primária. Essas rochas não apresentam sinais de deformação. As olivinas são
predominantemente subédricas a anédricas e tem coroa de ortopiroxênio, hornblenda e simplectito
(hornblenda + espinélio) 0,3-0,8 mm (Fig. 3). As rochas deste Grupo apresentam textura intergranular dada
por olivina e ortopiroxênio ocupando espaço entre os cristais de plagioclásio.
O Grupo 3 apresenta rocha inequigranular, com índice de cor variando entre 60 e 65%. Essas rochas são
compostas essencialmente de plagioclásio, ortopiroxênio e anfibólio. Os minerais acessórios são opacos e
apatita. Os plagioclásios apresentam composição média da labradorita, são subédrico a anédricos (Fig. 4). Os
ortopiroxênios são anédricos e alguns grãos apresentam substituição para hornblenda. Também ocorre, em
menor quantidade anfibólio primário.

Figura 3: Olivina subédrica com coroa de ortopiroxênio+hornblenda – a) nicóis cruzados; b) nicóis descruzados; c)
textura intergranular – nicóis cruzados; d) nicóis descruzados.

Figura 4: a) grão de plagioclásio apresentando leve deformação (nicóis cruzados); b) nicóis descruzados; c) grão de
opx sendo substituído por anfibólio (nicóis cruzados); d) nicóis descruzados.

O Grupo 4 compreende rocha equigranular, sem estruturação, cuja mineralogia essencial é formada por
plagioclásio, anfibólio e ortopiroxênio. Os minerais acessórios são representados por opacos, apatita, titanita
e zircão. O plagioclásio é predominantemente anédrico e seu tamanho varia de submilimétrico até 2 mm. A
composição média do plagioclásio é An81 % (bytownita). O anfibólio é predominantemente anédrico, com
grãos submilimétrico, pleocroismo forte variando de marrom claro a verde claro. O ortopiroxênio é
predominantemente anédrico com grãos submilimétrico, chegando até 3 mm, com fraco pleocroísmo de
verde claro a rosado, sendo parcialmente substituido por hornblenda.
O Grupo 5 é representando por diabásio inequigranular com pórfiros de plagioclásio subédricos. Apresentam
plagioclásio e piroxênio em sua composição principal, e os principais minerais acessórios são os anfibólios e
biotita, além de opacos, apatita, titanita e zircão.
Além dos cinco grupos descritos anteriormente é observado um conjunto de rochas do embasamento: um
gabro composto essencialmente de plagioclásio, ortopiroxênio, substituido por hornblenda e biotita. Seus
minerais acessórios são: titanita e zircão. Essa rocha apresenta sinais de deformação tais como biotita
deformada (kinkband) e plagioclásio com extinção ondulante, dessa forma, provavelmente é um xenólito

mais antigo que as outras máficas (Fig. 5). Também se observa um hornblenda-biotita gnaisse tonalítico
como xenólito presente no CBGR.

Figura 5: a) presença de biotita e anfibólio resultante de substituição dos minerais primários, principalmente
plagioclásio e piroxênio (nicóis cruzados); b) nicóis descruzados; c) close em biotita (aumento de 10x) deformada
(nicóis cruzados); d) nicóis descruzados.
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Estudos detalhados de mapeamento geológico e petrografia possibilitaram a delimitação de unidades geológicas
distintas entre os municípios de São João do Sul e Guaratinga, sul do estado da Bahia. Essa região faz parte do
segmento setentrional do Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental. Esse orógeno é identificado por um conjunto de
componentes geotectônicos que caracterizam um orógeno acrescionário de margem continental ativa, tais como
depósito de margem passiva, lascas ofiolíticas, zona de sutura e arco magmático. O estágio pré-colisional, fase
de edificação do arco magmático, é representado pelas rochas da Suíte G1 (630-580 Ma) e rochas vulcânicas do
Grupo Rio Doce. As rochas da Suíte G2 são referentes ao estágio sin-colisional (582-575 Ma). O período tardi a
pós-colisional do Orógeno Araçuaí é representado pelas rochas da Suíte G3 (545-520 Ma). Por fim, as rochas
das Suítes G4 e G5 (535-490 Ma) representam o estágio pós-colisional, com registro de processos
deformacionais e plutonismo relacionados ao colapso gravitacional do Orógeno Araçuaí. Este orógeno apresenta
estruturação N-S, infletindo em sua porção meridional para NE-SW, direções relacionadas com as fases de
deformação sin-colisional, quando foram geradas as foliações principais registradas nas rochas das suítes G1 a
G3 e suas encaixantes. A metodologia adotada na etapa de campo consistiu em levantamentos em escala
1:25.000, utilizando bases SRTM e imagens GoogleEarth. Observações de campo e descrições megascópicas,
junto com estudos petrográficos realizados em amostras selecionadas, conduziram à individualização de quatro
litotipos distintos: I) rocha clara de composição granítica, de granulação média a grossa, com cristais subédricos
de quartzo e feldspatos compondo aproximadamente 65% do volume total, anfibólios/piroxênios anédricos
perfazendo 25%, e granada, biotita e cordierita em torno de 10%. Esta unidade ocorre predominantemente em
fundos de vales, sendo possível, por vezes, verificar uma foliação incipiente dobrada; II) rocha migmatítica com
porções de leucossoma (granulação grossa e composição predominante de quartzo e feldspato) e melanossoma
(granulação fina a média), com foliação bem definida nos planos da biotita e com dobras com vergência para SE;
III) granito isotrópico porfirítico de matriz grossa, contendo abundantes fenocristais de K-feldspato e enclaves
microgranulares mesocráticos a melanocráticos; IV) granito megaporfirítico com matriz de granulação grossa,
com fenocristais orientados que caracterizam estrutura de fluxo ígneo. Falhas de direção preferencial E-W e
mergulho subvertical foram encontradas no contato entre os litotipos. Considerando-se as cinco suítes rochosas
propostas para a Faixa Araçuaí, os litotipos focalizados neste trabalho provavelmente são representantes da suíte
sin-colisional G2 (litotipos I e II), e G5 (litotipos III e IV). Torna-se necessária investigação geocronológica
futura para validar esta correlação, mas elementos geológicos e mineralógicos, como por exemplo foliação
tectônica e fusão nos litotipos I e II, com a ocorrência de granada e cordierita, e estruturas primárias nos granitos
dos litotipos III e IV, são relevantes na construção da hipótese.
Palavras-chave: Orógeno Araçuaí; Cartografia geológica; Suítes G2 e G5
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O Pontal do Atalaia é um promontório localizado no município de Arraial do Cabo, extremo leste do Estado do
Rio de Janeiro. Ele representa a porção emersa do Alto de Cabo Frio, que separa as bacias de Campos e Santos.
Diversas intrusões tabulares afloram no Pontal, incluindo diques de lamprófiro, diabásio, fonolito e traquito. As
intrusões estão relacionadas ao Complexo Alcalino da Ilha de Cabo Frio, datado em 52 Ma. Elas variam de
subverticais a subhorizontais, sendo estas últimas, mais frequentemente, de traquito. A espessura das intrusões
raramente excede 1 metro, prolongando-se, em geral, por menos de 100 metros de extensão. As rochas
encaixantes das intrusões são ortognaisses do Complexo Cabo Frio, do terreno homônimo, integrante do
Orógeno Ribeira. Ortognaisses e intrusões tabulares são cortadas por falhas normais, reversas e transcorrentes,
em geral de pouco rejeito. Relações de corta-corta entre intrusões e intrusões e falhas são facilmente
identificadas no campo. Este trabalho apresenta os resultados de estudos petrogenéticos envolvendo lamprófiros
alcalinos e litotipos félsicos alcalinos (fonotefrito, tefrifonolito e fonolito) que afloram no Pontal. Os lamprófiros
alcalinos são classificados, em base química, como foiditos e basanitos-tefritos, sendo miaskíticos e insaturados
em sílica. São rochas com típica textura panidiomórfica com fenocristais de olivina, diopsídio, biotita, flogopita
e kaersurtita. Os litotipos félsicos são agpaíticos e insaturados em sílica. Os litotipos porfiríticos têm fenocristais
de alcalifeldspato, nefelina e, menos comumente, anfibólio e piroxênio alcalinos. A análise de padrões de
elementos terras raras em diagramas normalizados ao condrito, associadamente à modelagem geoquímica,
indicam que os lamprófiros parentais (foiditos) podem ter evoluído para lamprófiros basaníticos-tefríticos por
cristalização fracionada. No entanto, tefrifonolitos, fonotefritos e fonolitos não evoluíram destes últimos pelo
mesmo processo. Em conclusão, os resultados mostram que os litotipos félsicos do Pontal do Atalaia não são
cogenéticos com os lamprófiros por processos de cristalização fracionada. Os magmas máficos percursores dos
litotipos félsicos do Pontal ainda não foram identificados na área de estudo.
Apoio: MCVL é bolsista PIBIC-CNPq-UFRuralRJ. SV é bolsista PQ (nível 2) do CNPq.
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A caracterização morfotectônica da região compreendida entre Cássia – MG e Rifaina – SP, no
entorno da Usina Hidroelétrica de Marechal Mascarenhas, foi realizada com base no levantamento de
dados geológicos e geomorfológicos, visando contribuir no entendimento do papel da Zona de Falha de
Cássia na evolução mais recente da região. Os resultados da análise morfotectônica mostram: forte
controle das feições estruturais do embasamento pré-cambriano no relevo dos terrenos da Faixa
Brasília; no relevo fortemente assimétrico e tabular associado às rochas da Bacia do Paraná, com
colinas amplas nos topos e escarpas íngremes nas vertentes; e no desnivelamento das superfícies
aplainadas ao longo de alinhamentos de drenagens bem marcados. Destaque para as estruturas
associadas à Zona de Falha de Cássia, desenvolvida como transcorrência sinistral no final do
Neoproterozoico como parte dos sistemas de cinturões transcorrentes da região sudeste, com indicações
de reativação e controle tectônico reconhecido: na ocorrência de rochas cataclásticas sobrepondo as
texturas miloníticas mais antigas; na distribuição dos sedimentos da Formação Botucatu, com variação
de espessura nos blocos separados pelas falhas; na ocorrência dos basaltos da Formação Serra Geral,
com forte assinatura aeromagnética, barrados ao longo do traço de falha; e na deformação da Superfície
de Aplainamento Sulamericana, deslocando as lateritas de cimeira. Cabe ressaltar também o controle
dos processos erosivos associados, dado pelo arranjo da drenagem, inversão de relevo por erosão e
controle da distribuição de pacotes sedimentares mais jovens nos blocos abatidos a SW.
Os dados estruturais indicam foliação milonítica orientada entre N42W e N15W, com mergulho
médio a alto para sudoeste, e lineação de estiramento entre N80W/30 e N60W/10, em movimentação
oblíqua com forte componente horizontal. A deformação rúptil é marcada pela ocorrência de brechas e
cataclasitos, sem orientação dos clastos. Os grãos de quartzo apresentam intensa extinção ondulante e
fraturas internas, indicando deformação “fria”. Planos de falhas normais ocorrem localmente, com
orientação próxima a N45W/75SW e estrias de mergulho. O padrão de fraturamento é marcado por
duas famílias principais, subverticais, orientadas a N40E e N60W, ao longo de cujas direções se
instalam segmentos retilíneos de drenagem, marcadores de seus traços na paisagem.
As coberturas cenozoicas (neógenas?) se associam à região de Cássia, de natureza aluvial e/ou
coluvial, ocupando interflúvios de topos aplainados elevados até 200m em relação ao nível de base das
principais drenagens. São constituídas por conglomerados e brechas sedimentares basais, com seixos e
calhaus, lamitos arenosos com grânulos e seixos, camadas de arenitos e de argilitos cinza a pretos, ricos
em matéria orgânica. O ambiente de sedimentação reconhecido é de barramento do sistema de
drenagem, represamento e formação de lago, com chegada intermitente de fluxos de detritos oriundos
das vertentes das escarpas na forma de leques aluviais. A deformação destes sedimentos é marcada por
fraturamento intenso e localizado, também com duas famílias principais NE-SW e NW-SE, porém com
destaque para falhas normais com estas mesmas direções, e falha transcorrente dextral EW, subvertical.
O arranjo tectônico aponta para eventos de reativação cenozoica, como falhas normais
direcionadas NW-SE associadas a possíveis zonas transcorrentes EW, indicando influência do quadro
neotectônico regional.
Apoio: Projeto Mapa Neotectônico do Brasil (Rede de Geotectônica da Petrobrás)
Palavras-chave: morfotectônica, análise estrutural, evolução cenozoica, reativação de falhas,

neotectônica

ANOMALIAS E PADRÕES DE DRENAGEM DA BACIARIO FORMATES E CORRELAÇÃO
COM A GEOLOGIA E DEFORMAÇÃO NEOTECTÔNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO (SUDESTE DO BRASIL)
Sarita Prati Marin
Universidade Federal do Espírito Santo, sarita_prati@hotmail.com

Luiza Leonardi Bricalli
Universidade Federal do Espírito Santo, luiza.bricalli@ufes.br

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo principal caracterizar as anomalias e os padrões de drenagem, afim de
investigar o controle dos mecanismos neotectônicos na organização da rede de drenagem da bacia do rio
Formate (Espírito Santo-sudeste do Brasil), destacando dois questionamentos fundamentais: i) que estudos que
envolvem a análise da rede de drenagem como suporte ao entendimento das manifestações neotectônicas estão
sendo feitos em todo o Brasil, em particular na região Sudeste, e têm apontado caminhos para o entendimento da
evolução das morfologias atuais; e ii) que há uma escassa bibliografia a este respeito no que se refere ao estado
do Espírito Santo.Nesta área, destacam-se aspectos peculiares da drenagem, tais como um arranjo geométrico
dos principais cursos d’água, assimetria de bacia, aspectos fisiográficos sugestivos de controle tectônico.Os
procedimentos para atingir os objetivos propostos consistiram em trabalhos de gabinete, essencialmente, através
de técnicas de geoprocessamento. Foram elaborados mapas de padrões de drenagem e anomalias de drenagem na
escala 1:50.000, sobre base cartográfica digital, utilizando-se o software ArcGIS 10.1™ . As orientações e os
tipos de padrões de drenagem encontrados na bacia refletem um forte controle estrutural, refletindo orientações
da Faixa Colatina, e de fraturas presentes no mapeamento geológico. Os tipos de anomalias identificadas são
compatíveis com movimentação neotectônica demonstrado na literatura a respeito do tema. Além disso, a bacia
parece refletir um controle neoectônico, pois as principais orientações das feições morfotectônicas e da rede de
drenagem, podem enquadrar-se nos regimes neotectônicos reconhecidos para o estado do Espírito Santo: i)
transcorrência sinistral E-W, atribuído a uma idade neogênica; ii) transcorrência dextral E-W, considerado de
idade pleistocênica a holocênica. É válido ressaltar, a importância de uma investigação de falhas neotectônicas
em afloramentos na área, para que assim,se possa identificar o possível ou possíveis eventos neotectônicos
responsáveis pelo controle morfotectônico e nas anomalias de drenagem. Esse estudo poderá ser realizado
futuramente.

Palavras-chave: anomalias de drenagem; padrões de drenagem; deformação neotectônica

1-INTRODUÇÃO
Há uma notória relação entre Neotectônica e aspectos da morfologia das paisagens atuais, sendo a rede de
drenagem indicador particularmente sensível de movimentações neotectônicas. Pelo fato de a drenagem refletir
mesmo os movimentos de pequena amplitude, diversos autores indicam os estudos da rede de drenagem como
etapa importante para a investigação tectônica (Howard, 1967; Schumm, 1986; Summerfield, 1987; Bishop,
1995; Cox, 1994; Bricalli e Mello, 2009; Bricalli, 2011; Busato, 2014; Busato e Bricalli, 2015).
A área de investigação proposta neste estudo refere-se à bacia hidrográfica do rio Formates (Figura 1),
localizada no estado do Espírito Santo, onde ocorrem uma rede de drenagem onde os canais fluviais apresentamse geometricamente organizados, observando-se, ainda, diversas anomalias de drenagem, como capturas fluviais,
corpos lacustres alinhados, com limites retilíneos (Hatushika et al., 2005Busato, 2014; Busato e Bricalli, 2015)
que evidenciam prováveis controles neotectônicos
A presente pesquisa tem como objetivo principal caracterizar as anomalias e os padrões de drenagem, afim
de investigar o controle dos mecanismos neotectônicos na organização da rede de drenagem da bacia do rio
Formate (Espírito Santo-sudeste do Brasil).
2-ÁREA ESTUDADA
A bacia hidrográfica estudada está inserida, regionalmente, no Orógeno Araçuaí na Província da
Mantiqueira, relacionado à faixa de dobramentos edificada paralelamente à margem sudeste do Cráton São
Francisco, durante a Orogênese Brasiliana (Heilbron et al., 2004).
Na porção oeste da bacia, há ocorrência de rochas metamórficas (silimanita-granada-cordierita-biotita
gnaisse bandado com intercalações de calcissilicáticas) de idade neoproteozóica (Figura 1)- CPRM,2013b. Na
porção leste predomina rochas sedimentares do cenozoico da Formação Barreiras (Figura 1), constituído de
depósitos detríticos pobremente selecionados, com granulometria cascalho, areia e argila, com alta probabilidade
de horizontes lateríticos. Nas margens do rio Formates, na porção central e leste da bacia, ocorrem os Depósitos
sedimentares quaternários (Figura 1), caracterizados por depósitos fluviais argilo-arenosos e arenoso recentes,
são sedimentos fluviais de deltas dominados por processos fluviais e aluvionares constituídos de areia e
cascalho.Ocorrem intrusões de granito porfiríticos, seccionados da Suíte intrusiva Vitória, no extremo norte e
extremo nordeste, datadas do paleozoico. Em menor proporção ocorre o Granito charnockito, datadas do
paleozoico. Há presença de Ortognaisse (granitoides foliados a gnáissicos dominatemente metaluminosos,
calcialacalinos) no extremo oeste da bacia, datado do paleozoico CPRM (2013b).
3-MATERIAIS E MÉTODOS
Os Mapas de Padrões de Drenagem e Anomalias de drenagem foram elaborados sobre a rede hidrográfica da
bacia do rio Formates da base digital do Geobases (2002), na escala de 1:50.000 com uso do software ArcGIS
10.1), disponível para a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Para identificação e classificação dos padrões de drenagem com controle tectônico e estrutural foram
utilizados os padrões de drenagem considerados por Howard (1967), Lima (2002) e Bezerra (2003).
As anomalias de drenagem foram classificadas segundo os trabalhos de Howard (1967), Summerfild (1991),
Bishop (1995), Lima (2002), Bezerra (2003), Schumm et al. (2000).
Ao final, foi feita uma relação dos mapeamentos elaborados com estudos sobre a geologia (especialmente
litologia, lineamentos e eventos tectônicos presentes na literatura sobre a área).
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os padrões de drenagem mapeados mostram que a bacia possui forte controle tectônico (Zernitz, 1932,
Howard, 1967, Deffontaines e Chorowics, 1991, Lima, 2002), onde o padrão subdendrítico é o único que não
apresenta controle tectônico ou estrutural efetivo. O padrão “Subdendrítico com influência do Paralelo” pode
apresentar controle estrutural, devido a influência do paralelo (Figura 2).O controle tectônico na bacia é também
ressaltado pela dominância de 2 (dois) padrões: “Subdendrítico com influência do Paralelo” e “Angular com

influência do Paralelo”, demonstrando além desse controle, a importância de drenagens paralelas na área,
podendo indicar áreas com fraturamento.

Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Formates e geologia básica da bacia.

Figura 2 – Mapa de padrões de drenagem, apresentando os padrões relacionados com controle neotectônico

As áreas de ocorrência desses padrões apresentam uma orientação NW-SE, com orientações diversas dos cursos
d’ água. Ressalta-se também que o “Padrão angular, com influência de Paralelo” sobre a porção leste da bacia
(Figura 2) pode indicar a intercessão de sistemas de falhas e juntas. O paralelismo presente nos afluentes remete
a ideia de inclinação do terreno em uma extensão relativamente grande. Este padrão é bem marcado em terrenos
planos ou em zonas com elevado a médio grau de dissecação, tais como a Formação Barreiras, onde ocorre em
maior parte esse padrão.
Anomalias de drenagens estão presentes em toda bacia hidrográfica. As curvas anômalas consistem em curvas
em meio a um curso d’água retilíneo, presente em toda bacia, sendo resultado do controle estrutural ou tectônico
(Figura 3).Os cotovelos de drenagem, consistem em inflexões abruptas do canal de drenagem, apresentando
inflexões de até 90°, com maior representatividade na porção sudeste da bacia hidrográfica, mas os maiores
cotovelos de drenagem estão presentes no rio principal, muitas vezes coincidentes com o estrangulamento da

bacia, os quais podem estar associados à ocorrência de eventos tectônicos (Figura 3). Ao longo do rio principal
observa-se meandros comprimidos, especialmente à montante do rio Formates (Figura 3) , conseqüente da
geometria e da cinemática da estrutura, as quais podem estar representadas por sistemas de fraturas e juntas
associadas aos diferentes regimes tectônicos, à estruturas relacionadas a movimentos verticais, implicando em
rebaixamentos e soerguimentos da superfície, e às estruturas associadas à movimentação direcional, pois, há
mudanças bruscas no comportamento do canal, como, por exemplo, passar bruscamente de retilíneo para
meandrante (Howard, 1967;Lima, 2002).

Figura 3 – Mapa de anomalias de drenagem, mostrando o controle neotectônico na drenagem

A presença de drenagens convergentes e divergentes podem indicar controle neotectônico, com
soerguimento e rebaixamento de blocos tectônicos, como já observados por Ribeiro (2010) nesse estado.
As anomalias e padrões de drenagem podem estar associados a controles litoestruturais, litológicos e
neotectônicos.
A anomalia de drenagem “drenagem retilínea sobre provável fratura” possui orientação NNW-SSE
(Figura 3). A bacia apresenta basculamento em várias orientações. Na porção oeste está basculada para oeste; na
porção central para SE; na porção leste para SSW e E (Figuras 1, 2 e 3). A maioria das áreas delimitadas pelos
padrões de drenagem possuem orientação NNW-SSE (Figura 2), predominantemente.
Os cotovelos de drenagem do rio principal apresentam uma mudança brusca do canal (de quase 90°),
mudando o canal principal para diversas direções.
Os estrangulamentos da bacia possuem orientação NNE-SSW a NE-SW, com exceção de um
estrangulamento NNW-SSE, podendo significar uma compressão nessa orientação. Os estrangulamentos NE-SW
E NNE-SSW pode estar relacionado a uma compressão NE-SW, compatível com um regime de transcorrência
sinistral E-W ou uma distensão NW-SE, mais provável que seja uma distensão NW-SE, uma vez que o evento de
distensão NW-SE é mais abrangente que o de transcorrência sinistral E-W para o estado do Espírito Santo
(BRICALLI, 2011). O estrangulamento NW-SE, a oeste da bacia, podem estar relacionados a uma compressão
da mesma orientação (NW-SE), compatível com um regime de transcorrência dextral E-W.

As mudanças de direções dos cotovelos de drenagem do rio principal mostram o condicionamento de
falhas normais NE-SW e afirmam a importância do evento de distensão NW-SE, registrados por Bricalli (2011).
As orientações NNW-SSE reflete a orientação da Faixa Colatina (NNW-SSE) e do Domínio de
Lineamentos “Faixa Colatina” (NNW-SSE a NW-SE) (BRICALLI, 2011), com fraturas (orientação NW-SE) e
falha NNW-SSE, mapeadas pelo CPRM (2013b) e com as falhas presentes no estado do Espírito Santo, de
orientação NW-SE, NNW-SSE e WNW-SSE, presentes no evento neotectônicos de Transcorrência Dextral E-W
(BRICALLI,2011).
Além disso, os padrões de drenagem parecem refletir o tipo de rocha da bacia. O Padrão
“Subdendrítico”, predominante na área, está presente na porção central da bacia, sobre rochas metamórficas
(CPRM, 2013b) assim como relatado por Defontaines e Chorowics (1991). O Padrão “Subdendrítico com
influência de paralelo” ocorre sobre rochas metamórficas (CPRM, 2013b) assim como relatado por Defontaines
e Chorowics (1991), característico pelo paralelismo de suas drenagens, indicando uma inclinação do terreno.A
leste da bacia, sobre as rochas sedimentares cenozóicas da Formação Barreiras (CPRM, 2013b), ocorre o
“Padrão angular com forte influência do paralelo” CPRM (2013b), com forte controle estrutural, seguindo linhas
de fraqueza da rocha (ZERNITZ, 1932, apud BEZERRA, 2003). O padrão “Contorcido” está modelado sobre
rochas sedimentares cenozóicas, geralmente associadas a rochas sedimentares dobradas onde os sedimentos
foram depositados recentemente, de acordo com Lima (2002). O Padrão “Angular com influência de Paralelo”
entre os padrões Dendrítico, Subdendrítico e Retangular, está presente na porção montante da bacia sobre rochas
heterogêneas: sedimentares, ígneas ou metamórficas intensamente falhadas. As quais a intercessão de sistemas
de falhas em juntas nem sempre em ângulo reto caracterizando o aspecto angular (Zernitz, 1932, Howard, 1967,
Deffontaines e Chorowicz, 1991, Lima, 2002). Já o padrão “Paralelo”, segundo Lima (2002), é característico
pelo paralelismo de suas drenagens, indicando uma inclinação do terreno, bem marcado em terrenos planos ou
em zonas com elevado a médio grau de dissecação.
Todo estado do Espírito Santo é controlado neotectonicamente (BRICALLI, 2011), com destaque para o
evento neotectônico de Transcorrência Dextral E-W,o qual apresenta falhas normais na orientação NW-SE,
falhas sinistrais NNW-SSE e falhas dextrais WNW-SSE, orientações essas compatíves com as orientações de
algumas anomalias e dos padrões encontrados na área. Dessa forma, e a bacia do rio Formates parece refletir
esse tipo de deformação, necessitando de um controle de dados estruturais na área.
5- CONCLUSÕES
Após a caracterização das principais orientações das feições morfotectônicas e da rede de drenagem,
observou-se que a bacia do rio Formates poderia enquadrar-se nos regimes neotectônicos reconhecidos para o
estado do Espírito Santo: i) transcorrência sinistral E-W, atribuído a uma idade neogênica ; ii) transcorrência
dextral E-W, considerado de idade pleistocênica a holocênica e ;iii) distensão NW-SE, de idade holocênica (
BRICALLI, 2011), reconhecida em outros estudos no sudeste do Brasil (MELLO et al., 1999; RICCOMINI et
al., 2004; SILVA, 2006).
É importante destacar que outras bacias hidrográficas, no estado do Espírito Santo, apresentam-se
controladas neotectônicamente, tais como a bacia do rio São José e a bacia do rio Barra Seca (BRICALLI e
MELLO, 2009; FORNACIARI, 2009) e que deve-se ressaltar, a importância de uma investigação de falhas
neotectônicas em afloramentos na área, para identificação de possíveis eventos neotectônicos responsáveis pelo
controle morfotectônico e nas anomalias de drenagem. Esse estudo poderá ser realizado futuramente.
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O presente trabalho apresenta uma proposta de compartimentação morfotectônica na região de Boa Esperança,
norte do Espirito Santo. No intuito de iniciar um eixo de investigação neotectônica junto a borda oeste da Bacia
do Espírito Santo com os terrenos cristalinos da Faixa Araçuaí, este trabalho tem como objetivos descrever,
ainda que de forma bastante incipiente e preliminar, as unidades faciológicas do Grupo Barreiras na região
supracitada, caracterizar o quadro estratigráfico do referido grupo e realizar o estudo geométrico das estruturas
rúpteis do Grupo Barreiras e do Complexo Nova Venécia e a influência do feixe de lineamentos Colatina
contribuindo na compartimentação morfotectônica, e por fim, avaliar a influência do neotectonismo nesta porção
da bacia do Espírito Santo. A área está inserida na Província Mantiqueira, na porção norte do Orógeno Araçuaí,
onde a região apresenta em termos de compartimentação, o contato litológico entre o Complexo Nova Venécia e
o Grupo Barreiras. O Complexo Nova Venécia é constituído por uma variedade de paragnaisses peraluminosos,
com idade de sedimentação dos protólitos situado no intervalo de 630-585 Ma, apresenta metamorfismo entre
fácies anfibolito e granulito, em função da paragênese cordierita e granada. Na região de Boa Esperança, o
Grupo Barreiras é constituído estratigraficamente por arenitos conglomeráticos, argilitos arenosos, arenitos com
lentes conglomeráticas e crostas lateríticas ferruginosas indicando sedimentação fluvial. Conforme o quadro
macroscópico na região de Boa Esperança/ES foi possível o reconhecimento de dois grandes conjuntos
principais de lineamentos de direção NW-SE (direção geral dos principais afluentes e do rio do Norte – direção
geral dos lineamentos ao longo do feixe Colatina) e E-W e NE/SW (marcado pelas feições de relevo,
representadas por alinhamento e direção geral das de drenagens que truncam o Grupo Barreiras), e por fim, um
terceiro conjunto de direção N-S com alguns trechos de afluentes que assumem esta direção. A análise
morfotectônica na região de Boa Esperança foi desenvolvida a partir de informações sobre as feições da rede de
drenagem, nas unidades de relevo presentes na área, nas formas de ocorrências das coberturas sedimentares,
além é claro, do papel tectônico no controle das estruturas. A bacia do rio do Norte apresenta importantes
alinhamentos controlados pelas direções NW-SE truncando canais orientados segundo E-W e NE-SW. Na
referida bacia, alguns canais desviam seu curso (capturas) ao deparar com estruturas segundo as direções NESW, alterando seu curso em decorrência desta deformação. Os cotovelos NW-SE e SW-NE delimitam os blocos
abatidos e soerguidos relacionados com o arranjo tectônico desta bacia. A formação dos planaltos e serras
alongadas estão relacionados com o regime neotectônico que sucedeu ao regime distensivo anterior. Os regimes
tectônicos aplicados nesta área referem-se a um primeiro regime distensivo/compressivo relacionado ao
ciclo Brasiliano gerando zonas de cisalhamento destrais NW-SE responsáveis pela instalação do rio do Norte,
seguido por um evento transcorrente E-W associado a falhas transcorrentes E-W e N-S no Mioceno seguido
posteriormente por um regime Plio-Plestocênico transtensivo com falhas normais NW-SE e NE-SW,
responsáveis então pela estruturação do Grupo Barreiras e pela configuração final rede hidrográfica.
Palavras-chave: Morfotectônica, Boa Esperança, Grupo Barreiras.
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A denominação de Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste é uma classificação de relevo baseada na
geomorfologia e abrange uma região que se estende desde a Bahia até Santa Catarina. Os planaltos são definidos
como formas residuais que apresentam uma maior resistência ao intemperismo e à erosão, circundados por áreas
de relevo mais rebaixadas. Quando situados em cinturões orogênicos, possuem, em geral, uma combinação
complexa entre rochas metamórficas e ígneas, quase sempre afetadas por dobras, falhas, juntas, entre outras
estruturas tectônicas. Comparado com os outros relevos de planaltos em cinturões orogênicos, a litologia e a
compartimentação estrutural da área dos Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste é uma das mais
complexas. A geologia dessa região, inserida dentro das províncias estruturais São Francisco, Mantiqueira e
Tocantins, preserva rochas de idades que datam desde o Arqueano até o Cenozoico, envolvendo fragmentos de
antigos continentes e supercontinentes, aberturas e fechamentos de mares, colisões continentais, vulcanismo,
paleoambientes sedimentares, além de diferentes estágios de estabilidade e reativação tectônica. A
compartimentação dessas rochas, conforme observadas atualmente, ocorreu durante o último ciclo tectônico
dentro do território da Placa Sul-Americana, denominado Brasiliano, que durou do Neoproterozóico até o
Siluriano. O fim desse ciclo foi seguido de um longo período de estabilidade tectônica, consolidando o
supercontinente Gondwana. Durante o Triássico ocorreu um estágio de ativação tectônica que durou até o
Mioceno, onde a intensa atividade do interior do planeta forçou o rifteamento da crosta e, posteriormente, a
abertura do Oceano Atlântico Sul. Mesmo com esse intenso tectonismo, houve diversos períodos de estabilidade
tectônica, evidenciados pela presença de superfícies de aplainamento, como a Superfície Japi. A gênese das
feições topográficas das Serras do Mar e da Mantiqueira está associada à reativação de paleo-estruturas do
embasamento durante a fase rift no Paleogeno, responsável pelo soerguimento dos atuais altos topográficos e
abatimento de outros blocos marginais. A Serra do Mar destaca-se ao longo do litoral entre os estados do Rio de
Janeiro e de Santa Catarina. Adentrando para o interior do continente, a Serra da Mantiqueira se localiza na
divisa entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ambas são alongadas paralelamente na
direção ENE e constituem um relevo montanhoso na borda atlântica da América do Sul. A morfologia exibida
atualmente nas serras do Mar e da Mantiqueira, assim como em toda a extensão dos Planaltos e Serras do
Atlântico Leste e Sudeste, é resultado da interação entre a grande variedade litológica e os processos
intempéricos e erosivos. A combinação entre rochas de diferentes composições, propriedades mecânicas distintas
e estruturas tectônicas diversas propicia a ação de um intemperismo e erosão diferenciais, formando um relevo
residual com aspecto serrano. Devido a essa intensa e longa história geológica, nessa área são encontrados
diversos recursos minerais, que abrange minerais metálicos, não-metálicos, industriais, metais preciosos, gemas
e rochas de interesse ornamental. Apesar de sua riqueza mineral, grande parte desses recursos está dentro de
áreas de preservação ambiental permanente, o que impossibilita seu aproveitamento econômico.
Palavras-chave: Relevo brasileiro, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira.
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RESUMO
O presente trabalho pretende avaliar as variações no aprofundamento da drenagem entre sub-bacias do
Rio Grande, sul de Minas Gerais. Foram selecionadas as bacias dos rios Capivari, do Cervo e Verde. Para a
mensuração do entalhamento fluvial (amplitude altimétrica) em cada trecho dos canais fluviais foi utilizada a
base ottocodificada em conjunto com o modelo digital de elevação SRTM/Topodata. Foram definidas seis
classes de amplitude, o que permitiu avaliar as variações espaciais desse parâmetro. Entre as três bacias
estudadas a que possui as maiores concentrações de classes com amplitude mais elevadas (> 120 m) é a do Rio
Verde, o que reflete o seu maior gradiente. Já os rios Capivari e do Cervo possuem desníveis mais modestos e
classes de amplitude predominantemente mais baixas (< 120 m). De um modo geral, há uma baixa
correspondência entre a distribuição das classes de amplitude altimétrica e as unidades litológicas. Quartzitos e
sienitos concentram amplitudes mais elevadas, enquanto paragnaisses (Formação São Vicente) e ortognaisses do
embasamento tendem a concentrar amplitudes mais baixas. No entanto, parte destas unidades gnássicas também
abrigam amplitudes medianas e elevadas na alta bacia dos rios Verde e Ingaí. Essa mudança no padrão de
dissecação é fortemente condicionada pela Zona de Cisalhamento de Jesuânia de direção ENE que corta a porção
central da área de estudo. A sul desta zona de falhas passam a predominar amplitudes acima de 80 m
independente das variações litológicas. As diferenças do grau de entalhamento fluvial indicam que a área a sul
da Zona de Cisalhamento de Jesuânia foi mais soerguida, o que causou um rebaixamento do nível de base a
jusante e consequentemente uma maior dissecação a montante. Já fora dos domínios da Serra da Mantiqueira, na
região do divisor entre a média bacia do Rio do Cervo e a baixa bacia do Rio Verde ocorre uma concentração
anômala de altitudes (> 1100 m) e amplitudes (> 120 m) relativamente elevadas em gnaisses e xistos da
Formação Arantina. É provável que essa área tenha sido afetada por um soerguimento neozenozoico mais
intenso do que as adjacências, já que os litotipos ali presentes não justificam, por si só, a morfologia dômica e o
expressivo entalhamento fluvial. Por outro lado, as concentrações de classes de amplitude inferiores a 80 m são
fortemente condicionadas por importantes níveis de base regionais dos principais rios. As entradas de gargantas
situadas nas resistentes cristas quartzíticas funcionam como soleiras geomórficas e limitam a incisão fluvial nas
áreas a montante. Essa influência ocorre principalmente na bacia do Rio Capivari, o que explica, em parte, a
predominância de um baixo aprofundamento da drenagem em suas áreas colinosas.
Palavras-chave: incisão fluvial, nível de base, rede de drenagem, soerguimento

INTRODUÇÃO
O aprofundamento dos vales é um indicador do grau de rejuvenescimento relevo e, de acordo com
Bonnet et al. (1998), é uma potencial ferramenta para quantificar a intensidade relativa do soerguimento de
áreas continentais. Além disso, diferenciações no entalhamento de vales podem indicar a localização de níveis de
base regionais que controlam a intensidade da incisão fluvial. Nesse contexto, o presente trabalho pretende
avaliar as variações no aprofundamento da drenagem entre sub-bacias do Rio Grande, sul de Minas Gerais.
Foram selecionadas as bacias dos rios Capivari, do Cervo e Verde. Os dois primeiros rios citados são afluentes
diretos do Rio Grande, enquanto o último é um afluente do Rio Sapucaí. Para a mensuração do entalhamento
fluvial (amplitude relevo) em cada trecho dos canais fluviais foi utilizada a base ottocodificada em conjunto com
o modelo digital de elevação SRTM/Topodata. Esta técnica permitiu a analise das variações no entalhamento
entre porções de uma mesma bacia/sub-bacia e entre diferentes bacias/sub-bacias. Posteriormente foram
discutidos os possíveis condicionantes geológicos/geomorfológicos das variações espaciais no aprofundamento
da drenagem.
Procedimentos metodológicos
O aprofundamento da drenagem foi mensurado automaticamente no software ArcGIS 10.2 utilizando-se
a base ottocodificada (1:50.000) elaborada pelo IGAM (Filgueiras et al., 2011) em conjunto aos dados
altimétricos SRTM/Topodata. Essa base ottocodificada possui as áreas de drenagem de cada trecho de curso
fluvial, sendo que estes são delimitados a cada confluência. Cada ottobacia drenada por um trecho de um curso
fluvial teve sua amplitude altimétrica calculada subtraindo-se sua altitude mínima (m) de sua altitude máxima
(m). Esses dados foram representados cartograficamente em diferentes classes de amplitude altimétrica, o que
permitiu avaliar as variações espaciais desse parâmetro. Foram definidas seis classes com base em observações
de campo, perfis topográficos e análise dos histogramas de frequência de amplitudes no ArcGIS 10.2.
Posteriormente, a distribuição espacial das diferentes classes de entalhamento fluvial nas ottobacias foi analisada
em conjunto com mapas geológicos (Codemig/CPRM) e modelo digital de elevação (SRTM/Topodata).
Distribuição espacial do entalhamento fluvial
A classe de amplitude altimétrica acima de 400 m ocorre quase que exclusivamente na metade sul da
área de estudo, em regiões montanhosas da Serra da Mantiqueira e de seus prolongamentos (Figura 1A). Na
bacia do Rio Verde as ottobacias com amplitude de relevo superior a 400 m concentram-se nas seguintes
regiões: (1) borda sudoeste, com destaque para região de Cristina e Dom Viçoso (serras da Cristina, da Boa
Vista, da Pedra Branca e do Bugio); (2) extremidade sul, nos maciços alcalinos de Passa Quatro e Itatiaia; (3)
borda sudeste, com destaque para região a norte de Itamonte (serras do Pouso Alto e do Papagaio); (4) Serra das
Águas, a norte de Lambari. Na bacia do Rio Capivari essa classe ocorre apenas em duas ottobacias, uma nas
cabeceiras do Rio Ingaí (Serra do Papagaio) e outra na Serra de São Tomé. Na bacia do Rio do Cervo não há
nenhuma ocorrência. Vale ressaltar que em diversas destas ottobacias a amplitude altimétrica elevada é mais um
resultado do relevo escarpado do que propriamente do aprofundamento dos vales. No entanto, é notório que as
áreas montanhosas incluídas nesta classe também abrigam as áreas de relevo com maior grau de
rejuvenescimento.
Na bacia do Rio Verde a classe de amplitude entre 201 e 400 m ocorre associada à classe anterior (> 400
m), ocupando as encostas de alinhamentos serranos que se prolongam a partir das cimeiras da Serra da
Mantiqueira (Figura 1A). Ocorre também nas serras quartzíticas que seccionam a média bacia, na região de
Conceição do Rio Verde e São Tomé das Letras. Merece destaque ainda a significativa concentração de
ottobacias com essa classe de amplitude em uma faixa de direção NW-SE entre Varginha, Carmo da Cachoeira e
Três Pontas, ocupando inclusive parte do divisor entre as bacias dos rios Verde e do Cervo. Na bacia do Rio
Capivari essa classe ocorre em sua extremidade sul, corresponde às cabeceiras do Rio Ingaí, e principalmente
nas serras quartzíticas da região de Luminárias, Carrancas e Itumirim.

Figura 1: A) Classes de amplitude altimétrica em ottobacias da área de estudo. B) mapa geológico simplificado
da área de estudo - extraído do Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais – Codemig 2014).

A classe de entalhamento fluvial entre 121 e 200 m ocorre de maneira dispersa na bacia do Rio Verde,
ocupando áreas de morros, esporões e algumas cristas mais baixas, principalmente na alta/média bacia (Figura
1A). Na baixa bacia do Rio Verde há uma significativa concentração desta classe em uma área aproximadamente
circular situada a leste de Varginha, onde ocorre em conjunto com a classe anterior (201 a 400 m). Essa área com
predomínio da classe em questão se prolonga a leste para a bacia do Rio do Cervo, ocupando a alta bacia de seu
principal afluente, o Ribeirão do Salto. Na bacia do Rio Capivari essa classe ocorre de maneira dispersa na alta
bacia do Rio Ingaí, a sudeste de Cruzília, e de forma mais concentrada ao longo das serras quartzíticas
anteriormente mencionadas.
A classe de entalhamento fluvial entre 81 a 120 m possui ampla distribuição nas bacias dos Rios Verde e
do Cervo em áreas ocupadas por morros e morrotes (Figura 1A). Na alta bacia do Rio Verde há uma significativa
concentração dessa classe na área deprimida central localizada entre os divisores montanhosos, onde se aloja o
vale do Rio Verde e o médio/baixo curso de diversos afluentes. Também há uma concentração na baixa bacia, a
noroeste de Três Corações. Essa classe ocorre de maneira dispersa em praticamente toda a bacia do Rio do
Cervo. Já na bacia do Rio Capivari as principais concentrações estão na baixa bacia, a norte de Itumirim, e na
alta bacia do Rio Ingaí, a sudeste de Cruzília.
A classe de entalhamento entre 40 e 80 m é a de maior ocorrência na área de estudo, ocupando amplas
áreas colinosas (Figura 1A). Na Bacia do Rio Verde as maiores concentrações estão na média bacia, com
destaque para as regiões de relevo suave adjacente às serras quartzíticas. Por outro lado, são raras suas
ocorrências na alta bacia. Na bacia do Rio do Cervo a maior concentração desta classe está em sua porção leste.
Já na bacia do Rio Capivari essa classe é amplamente dominante, perdendo importância apenas na alta bacia do
Rio Ingaí, nas serras quartzíticas e nas proximidades da confluência com o Rio Grande.
A classe de entalhamento fluvial até 40 m ocorre em estreita associação com a classe anterior (41 a 80
m), embora ocupando uma área significativamente inferior (Figura 1A). As principais ocorrências estão na bacia
do Rio Capivari, nas áreas de relevo suave entre as serras da região de Luminárias e Carrancas.
Portanto, percebe-se que entre as três bacias estudadas a que possui as maiores concentrações de classes
com amplitude mais elevadas é a do Rio Verde. Tal fato reflete o maior gradiente do Rio Verde, que possui
nascentes acima de 2600 m de altitude e foz no Rio Sapucaí a cerca de 760 m, totalizando um desnível de
aproximadamente 1900 m. Já os rios Capivari e Cervo possuem desníveis mais modestos, de 800 m e 600 m
respectivamente, o que se reflete em classes de amplitude predominantemente mais baixas. Contudo, a bacia do
Rio do Cervo, apesar de ser a que apresenta menor desnível, possui área relativamente reduzida das duas classes
de amplitude mais baixas, ao contrário do que ocorre na bacia do Rio Capivari.
Condicionantes geológicos e geomorfológicos das variações no entalhamento fluvial
De um modo geral, há uma baixa correspondência entre a distribuição das classes de amplitude
altimétrica e as unidades litológicas (Figura 1). O controle litológico mais claro sobre as amplitudes das
ottobacias é exercido pelos quartzitos da Formação São Tomé das Letras, muitas vezes associados aos
metapelitos e quartzitos da Formação Campestre. Amplitudes superiores a 200 m ocorrem nas escarpas e
reversos que marcam o contato entre os quartzitos e rochas mais frágeis, como gnaisses e xistos. Geralmente os
canais que drenam estas cristas quartzíticas não possuem um grande aprofundamento vertical, exceto nas
gargantas onde os principais rios as seccionam. Além da erosão diferencial, um componente tectônico, objeto de
controvérsias, poderia ter tido participação na gênese destas cristas e, consequentemente, nas amplitudes de
relevo ali observadas.
Os maciços alcalinos cretáceos de Itatiaia e Passa Quatro, constituídos principalmente por sienitos,
também abrigam uma clara concentração das classes de amplitudes mais elevadas (Figura 1). Situação
semelhante ocorre logo ao norte dos maciços, nas áreas de ocorrência do Leucogranito Capivara. Em ambos os
casos, além das vertentes escarpadas, as elevadas amplitudes também expressam quase sempre uma pronunciada
incisão da drenagem. Nesses locais o fator litológico apenas intensifica o grau de entalhamento fluvial que já é
elevado em toda a região devido ao soerguimento da Serra da Mantiqueira.
A concentração anômala de amplitudes relativamente elevadas entre Varginha e Carmo da Cachoeira
está situada em uma região que morfologicamente se assemelha a um domo, inclusive com uma característica

rede de drenagem radial. Esta área de forma elipsoidal coincide aproximadamente com as ocorrências da
Formação Arantina (biotita gnaisse/xisto grosso - Neoproterozoico), incluindo sua fácies granulito de alta
pressão situada na Nappe Varginha (Figura 1). A princípio, tal fato sugeriria um controle litológico sobre o
relevo e inclusive sobre o grau de entalhamento fluvial. No entanto, tais litotipos não aparentam serem
suficientes para sustentar elevações semelhantes àquelas verificadas nas serras quartzíticas situadas a leste (>
1200 m), bem como para justificar amplitudes relevo superiores a 200 m, o que não ocorre sobre os gnaisses e
xistos do entorno (formações Santo Antônio, São Vicente e Rio Elvas). A presença da Formação Arantina em
outras áreas vizinhas de relevo mais suave e o espesso manto de alteração sobre ela desenvolvido corroboram
essa afirmação. Desse modo, é provável que essa área tenha sido afetada por um soerguimento neocenozoico
mais intenso do que as adjacências igualmente situadas fora dos domínios da Serra da Mantiqueira.
As amplitudes inferiores a 80 m ocorrem predominantemente sobre ortognaisses do embasamento
paleoproterozoico-arqueano (Compexos Mantiqueira e Campos Gerais), paragnaisses da Formação São Vicente
e rochas metaultramáficas do Grupo Barbacena (Figura 1). No entanto, parte destas unidades gnássicas também
abrigam amplitudes medianas e elevadas na alta bacia dos rios Verde e Ingaí. Essa mudança no padrão de
dissecação é fortemente condicionada pela Zona de Cisalhamento de Jesuânia (Trouw et al., 2008) de direção
ENE que corta ambas as bacias na altura das cidades de Conceição do Rio Verde e Cruzília. A sul desta zona de
falhas passam a predominar amplitudes acima de 80 m independente das variações litológicas, inclusive na zona
deprimida central. Desta forma, as diferenças do grau de entalhamento fluvial indicam que a área a sul da Zona
de Cisalhamento de Jesuânia foi mais soerguida, o que causou um rebaixamento do nível de base a jusante e
consequentemente uma maior dissecação a montante. No interior desta zona soerguida se destacam dois eixos de
orientação sub-meridiana onde o soerguimento cenozoico foi mais intenso, já que tanto as altitudes absolutas
quanto as amplitudes são bastante superiores ao que se encontra no restante da área. Estes eixos, em parte
limitados e/ou segmentados por falhas, correspondem aos limites sudoeste e sudeste da bacia do Rio Verde e se
prolongam para norte a partir da escarpa de falha que delimita a borda norte do Rifte do Paraíba do Sul. A
extremidade norte do eixo sudoeste chega a extrapolar o limite imposto pela Zona de Cisalhamento de Jesuânia,
formando a Serra das Águas no interior da Nappe Lambari.
Por outro lado, as concentrações de classes de amplitude inferiores a 80 m são fortemente condicionadas
por importantes níveis de base regionais nos principais rios. As entradas de gargantas situadas nas resistentes
cristas quartzíticas funcionam como soleiras geomórficas e limitam a incisão fluvial nas áreas a montante. Essa
influência ocorre principalmente na bacia do Rio Capivari, o que explica, em parte, a predominância de um
baixo aprofundamento da drenagem em suas áreas colinosas. Situação semelhante, porém em menor grau, ocorre
na baixa bacia do Rio Verde (região de Três Corações), onde uma falha de empurrão que faz o contato entra
Formação São Vicente (a sudeste) e a Formação Santo Antônio (a noroeste) funciona como uma soleira para as
áreas a montante. Estas áreas a montante de níveis de base regionais mostram-se como as mais propícias à
preservação de terraços fluviais, geralmente situados entre 15 e 30 m acima do canal. A futura datação de alguns
desses terraços permitirá identificar diferenças no ritmo de incisão ao longo dos principais rios e
consequentemente na temporalidade e espacialidade do soerguimento quaternário que afeta a área.
Apoio: Agradecemos a CAPES pela bolsa de doutorado concedida ao primeiro autor.
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Este trabalho tem como finalidade o estudo geomorfológico da bacia do ribeirão São Tomé, que integra parte dos
municípios de Alfenas, Serrania e Machado – MG. O uso desordenado e a degradação dos recursos naturais dos
territórios da bacia do ribeirão São Tomé é verificado sobretudo, a partir de atividades intensas, vinculadas a
exploração do granito, uso indevido de contaminantes pela agricultura, pela presença de feições erosivas nas
encostas e pelo assoreamento de pequenos canais de 1ª. e 2ª. ordem. Como consequência, a vazão dos fluxos de
água se alteram, além da redução da qualidade das águas. Para o desenvolvimento do estudo, foi realizado
compartimentação geomorfológica da bacia onde foram delimitados quatro compartimentos com características
morfológicas similares em cada compartimento. Este estudo revelou a presença de feições geomorfológicas
denudativas e deposicionais, como escarpas contínuas e descontínuas vinculadas às serras da Laranja Azeda e
dos Alemães e depósitos coluvionares antigos em vertentes com declividades acentuadas. Desenvolveu-se
também, perfil longitudinal da bacia e perfis transversais dos trechos superior, médio e inferior. Resultados
preliminares apontam domínios de morros associados a montanhas com planícies estreitas e a ocorrência de
pequenos alvéolos. Estes ocorrem isoladamente no trecho superior, demonstrando um alargamento para
montante associado a área deposicional e, em seguida, a presença de trecho estreito para jusante. O controle
estrutural de direção NW-SE condiciona a presença de anomalias de drenagem, tais como cotovelos, meandros
isolados e comprimidos e áreas de iminência de capturas fluviais. No trecho médio, constata-se compartimentos
de colinas, morrotes e morros e a presença de planícies mais largas associadas a soleiras litológicas. O rio São
Tomé, de direção geral NW-SE, recebe o córrego São José na margem direita e, entre às Serras da Laranja
Azeda e dos Alemães, muda seu traçado para a direção NNW-SSW, desenvolvendo seu curso próximo ao sopé
da Serra da Laranja Azeda. No trecho inferior, o compartimento de colinas é predominante, com planícies
fluviais mais largas associadas a meandros do rio São Tomé.
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RESUMO
A análise do relevo e da drenagem a partir da conjugação de diversos elementos da paisagem e da geologia
resultam em interessantes avanços no sentido de colaborar para a compreensão da gênese e evolução destas
paisagens, bem como de possíveis reativações estruturais que podem estar promovendo a abundância e
intensificação dos processos erosivos, principalmente de ravinas e voçorocas. Dessa forma, a Bacia
Hidrográfica do Rio das Mortes Pequeno, localizada em parte nos municípios de Conceição da Barra de
Minas – MG e São João Del Rei – MG, os quais integram a Mesorregião do Campo das Vertentes, sudoeste
de Minas Gerais, apresenta aspectos particulares em sua morfologia e morfodinâmica, bem como na
instalação de sua rede de drenagem. Assim, buscou-se realizar uma análise qualitativa, a partir de dados
geológicos e geomorfológicos integrados em mapas temáticos, além de análises de campo. Foram
identificados padrões de formas de relevo, que puderam ser delimitados e classificados de acordo com sua
morfoestrutura, declividade, dissecação do relevo, altimetria, dentre outros. Dessa forma, o relevo da bacia
foi agrupado em quatro compartimentos. Em termos de drenagem delimitou-se zonas a partir dos padrões de
drenagem, também de forma qualitativa, com variações na densidade de drenagem e padrões com possível
controle estrutural. A partir das características observadas em campo e nos dados obtidos, pode-se constatar
uma possível migração do curso principal da bacia do rio das Mortes Pequeno para a margem direita,
desenvolvendo na margem esquerda, bacias alongadas constituídas por cabeceiras de drenagem de canais de
1ª. ordem reativados, revelando processos de voçorocamentos vinculados à cota altimétrica de 900m. Este
estudo apresenta uma caracterização da bacia do Rio das Mortes Pequeno, a partir da análise da drenagem, da
compartimentação do relevo e da ocorrência dos processos erosivos lineares, apresentando indicativos de
condicionantes estruturais, que podem ser verificados em estudos pioneiros de neotectônica na região,
realizados por Saadi (1998). São necessários ainda, pesquisas de aprofundamento nesta temática para se
relacionar a morfodinâmica atual e compreender se esta dinâmica está vinculada ao controle estrutural ao qual a
paisagem esteve e está sujeita.
Palavras-chave: Geomorfologia, Processos Erosivos, Condicionamento estrutural

INTRODUÇÃO
As mudanças de uso do solo rural e a fragmentação florestal em todo Brasil, tem sido uma das causas do
aumento de processos de erosão dos solos e alterações na dinâmica geomorfológica dos sistemas ambientais.
Estas mudanças são deflagradas pela ação antrópica, promovendo a redução da biodiversidade e a degradação de
imensas áreas. Bigarella (2007) ressalta que os solos (materiais alterados) correspondem a um equilíbrio
delicado entre as forças endógenas, que produzem as formas estruturais, rochas e as forças exógenas, que
promovem o desgaste dessas formas e gera os perfis de solo. Quando este equilíbrio é rompido, os agentes
erosivos, que podem ser hídricos ou eólicos entram em ação, promovendo a erosão.
A análise geomorfológica, permite a integração dos elementos que compõem a paisagem, aqueles
relacionados ao relevo, à rede de drenagem, a influência climática, ao condicionamento das estruturas
geológicas, além das interferências antrópicas sobre o modelado. A partir desta análise, é possível compreender os
processos que deram origem e contribuíram para a evolução da paisagem, incluindo a dinâmica atual.
A cartografia geomorfológica é uma importante ferramenta de espacialização e representação das formas
de relevo. Além disso, ela possibilita a associação de diversos fatores (geologia, hidrografia, clima, entre outros)
que auxiliam na compreensão da evolução das feições geomorfológicas. Atualmente, a cartografia
geomorfológica conta com avanços tecnológicos nas áreas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, que
aprimoram a análise fornecendo dados mais precisos (FLORENZANO, 2008).
Quando se propõe estudar as formas de relevo e a evolução da paisagem de uma determinada área é
necessário integrar a esta análise a rede de drenagem, pois ela representa um dos principais agentes modeladores
do relevo, além de possuir uma resposta muito rápida a qualquer alteração no ambiente. Uma das técnicas mais
usadas seria a identificação dos padrões de drenagem (Howard, 1967) que consiste na forma que a drenagem se
distribui no modelado, a partir dele é possível inferir o tipo de substrato rochoso e a presença ou não de
estruturas (falhas, dobramentos) condicionantes. Outra abordagem interessante de se trabalhar trata-se da
identificação de lineamentos de drenagem e suas principais direções. A partir destes é possível inferir se há
controle estrutural da drenagem (direções de lineamentos correspondentes as direções das falhas) ou não.
A região do entorno do município de São João Del Rei - MG apresenta intensa concentração de
processos erosivos lineares, especialmente os processos de voçorocamento. A feição erosiva do tipo voçorocas,
conectada à rede de drenagem, pode estar ligada a busca do equilíbrio da paisagem rompido por movimentos
tectônicos recentes (neotectônica), até mesmo em orógenos estabilizados, como é o caso da plataforma
brasileira. Segundo Saadi (1998, p.61) torna-se importante considerar o papel da tectônica na geomorfologia,
pois não há mais como “(...) conceber a existência de porções da litosfera dotados de absoluta estabilidade
crustal”.
Este trabalho teve como propósito apresentar a compartimentação geomorfológica da bacia do rio das
Mortes Pequeno, sudeste do estado de Minas Gerais e mapear as feições erosivas lineares (ravinas e
voçorocas). Os estudos foram baseados na análise da drenagem e do relevo, buscando associar a ocorrência dos
processos erosivos lineares a um possível controle lito-estrutural. A bacia do Rio das Mortes Pequeno (Figura 1)
está localizada nos municípios de Conceição da Barra de Minas e de São João Del Rei (MG). Este rio apresenta
vales encaixados com trechos que exibem canais retilíneos e meandrantes e a ocorrência de processos erosivos
lineares (ravinas e voçorocas) em vertentes da bacia.

Figure 1: Mapa de localização da bacia do rio das Mortes Pequeno, sudeste do estado de Minas Gerais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se um levantamento e revisão dos materiais bibliográficos e cartográficos disponíveis
para a área de estudo. Foram utilizadas cartas geológicas de Lavras e São João Del Rei-MG, escala 1:100. 000
da COMIG (2002); cartas topográficas disponibilizadas pelo IBGE (1975) de São João Del Rei, Madre de
Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande e Tiradentes, escala 1:50.000. Para a identificação e
mapeamento dos processos erosivos (ravinas e voçorocas) utilizou-se imagens do Google Earth. A análise
das formas de relevo foi baseada em imagens Aster. Trabalhos de campo foram realizados para checagem e
atualização dos mapas temáticos. Os mapas foram elaborados a partir dos softwares ArcGis 10.1, Iwis 3.0,
Quantum Gis 2.2.0 e Spring 5.2.3.
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa apoiou-se nas metodologias delineadas
por Horward (1967) e Lima (2006) na identificação dos padrões, lineamentos e anomalias de drenagem. Para a
compartimentação do relevo apoiou-se na taxonomia do relevo definida por Ross (1992), considerando o quarto
táxon (formas de relevo) e sexto táxon (dinâmica da vertente – ravinas e voçorocas), como também, na análise
hipsométrica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através da análise do relevo e da drenagem, atestadas em documentos cartográficos e em trabalhos de
campo, foi possível estabelecer quatro compartimentos morfológicos (Figura 2).
1. Compartimento I - tem como substrato gnaisses e granitóides. O relevo é composto por um conjunto de
colinas amplas, com topos arredondados e vales amplos. A densidade de drenagem é baixa, com
distância interfluvial grande, mostrando relevos com amplitudes em torno de 30 a 60m. As maiores
altitudes são encontradas nos setores a montante da bacia, em torno de 1050 a 1100m, ocorrendo
isoladamente topos mais altos que atingem entre 1150 e 1180m. Neste compartimento, a drenagem

se apresenta pouco encaixada com vales amplos.
2. Compartimento II - apresenta diversidade litológica marcada pela alternância entre quartzitos, biotita

xistos e filitos, como também granitóides. Verifica-se a ocorrência d e l i neamentos estruturais de
direção NE-SW com o predomínio de relevo de morros, de altitudes elevadas em torno de 1000 a
1050m. Grande parte das vertentes exibem um grau de dissecação intensa com canais de 1ª ordem
perenes e efêmeros. Estes últimos, apresentam feições do tipo sulcos erosivos que expõe parte do
regolito e solos. Neste compartimento, o rio das Mortes Pequeno possui alta sinuosidade, com
meandros comprimidos e forte grau de encaixamento, formando em alguns trechos paredes subverticais
similares a canyons. As voçorocas e ravinas presentes no compartimento estão localizadas próximas à
borda de uma superfície rebaixada de direção NE-SW, definida por Saadi (1990) como o Gráben de
São João Del Rei. Os processos erosivos, desenvolvem-se concentrados em canais de primeira ordem,
que podem estar relacionados a forte controle tectônico.

3. Compartimento III - em termos geológicos este apresenta uma alta complexidade, devido a presença de
diversos grupos de rochas, incluindo, ígneas, metamórficas e sedimentares. A morfologia deste
compartimento é dissecada e composta por morros com encostas suaves, intercalados com colinas
amplas e morros residuais. Os vales estão encaixados e por vezes extensos. As áreas de maiores
declives e altitudes restringe-se a Serra do Lenheiro (escarpa de falha com topos de altitudes que
variam de 1100 a 1180m) cuja orientação é paralela às falhas principais de direção NE-SW. O rio das
Mortes Pequeno neste segmento, compõe uma ampla planície, com material deposicional aluvionar,
porém encontra-se encaixado apresentando trechos retilíneos. De maneira geral, os processos erosivos
do tipo voçorocamento estão relacionados às zonas de falhas e aos contatos litológicos, porém, é
importante ressaltar que estes são acelerados pela influência antrópica, especialmente a densidade de
estradas não pavimentadas presentes na área.
4. Compartimento IV – localizado a jusante do rio das Mortes Pequeno, é composto por granitóides,
rochas metabásicas principalmente anfibolitos, dique de diabásio e basalto. Em relação às estruturas,
ocorrem falhas associadas a zona de cisalhamento de direção NE-SW que secciona o compartimento. O
relevo apresenta colinas amplas e topos arredondados com altitudes que variam de 900 a 1000m. A
ocorrência de voçorocas pode estar associada ao controle estrutural apresentando alinhamentos em
concordância com a falha de direção NE-SW, também marcantes nos canais de primeira ordem.
A bacia apresenta migração do rio das Mortes Pequeno para a margem direita, exibindo na margem
esquerda uma rede hidrográfica formada por bacias alongadas que revelam a existência de cabeceiras em
canais de 1ª. Ordem com processos de voçorocamentos. É visível a reativação da drenagem associada às
voçorocas que tem ocorrência na cota altimétrica 900m. Esta constatação pode ser verificada nos
compartimento II, III e IV.

Figura 2. Mapa da compartimentação do relevo

A fim de se estabelecer as direções preferências da drenagem, elaborou-se o diagrama de rosetas, que
ilustra os dados estatísticos em duas classes: frequência absoluta e comprimento absoluto. As principais direções
identificadas foram E-W e NE-SW seguidas das secundárias NNW-SSE e NW-SE. Elas são concordantes com
as direções das falhas que cortam a área de estudo (Figura 3).
Foram identificados três tipos de padrões de drenagem, e todos sugerem controle estrutural da
drenagem: treliça direcional de alta e baixa densidade (canais subsequentes bem demarcados, sendo que seus
afluentes apresentam curvas de ângulo reto além de certa retilinidade nos cursos, associados a cotovelos);
subdendrítico de alta e baixa densidade (curso principal bem demarcado e seus afluentes apresentam segmentos

curvilíneos) e contorcido (os canais de primeira ordem, principalmente, assumem segmentos curvilíneos, e
pouco desenvolvidos).

Figura 3. Mapas dos Lineamentos e Padrões de Drenagem

CONCLUSÃO
A compartimentação geomorfológica da bacia contribuiu para compreender como há um equilíbrio
dinâmico entre os reajustes sofridos pelo relevo e a rede de drenagem que o compõe. Sendo assim, na drenagem
estão as respostas mais rápidas e perceptíveis desses condicionantes. Neste sentido revelaram-se interessantes os
comportamentos típicos do rio principal, dentre eles destacam-se a reativação de escavamento em uma planície
ampla a jusante, os meandros encaixados ao longo do curso médio e trechos retilíneos relacionados a vales
amplos a montante.
Os processos erosivos mapeados na área, ravinas e voçorocas, tem seu desenvolvimento associado a
canais de primeira ordem, que se caracterizam como realivações antigas e recentes promovendo a geração
de voçorocas. Estas tem ocorrência na margem esquerda do rio das Mortes Pequeno, atribuindo sua ocorrência a
reativações promovidas pela migração do rio principal para a margem direita. Além disso, verifica-se que a
maioria dessas feições encontram-se em zonas de falhas. Este fato pode estar associado a uma possível
reativação das estruturas geológicas, que tem contribuído para reorganização da rede de drenagem e consequente
intensificação dos processos erosivos citados.
A pesquisa apresentou resultados relevantes a partir da metodologia aplicada, constituindo um
trabalho de base para a compreensão da geomorfologia e condicionamentos estruturais na região, sugerindo
a necessidade de trabalhos futuros e mais aprofundados neste âmbito.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo é a caracterização morfoscópica dos ambientes deposicionais costeiros de Maricá,
por meio da identificação do grau de arredondamento e esfericidade dos sedimentos arenosos. O município de
Maricá se localiza à leste da Baía de Guanabara na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os municípios
de Niterói e Saquarema. A geomorfologia da planície costeira de Maricá é caracterizada pela presença de duas
barreiras arenosas (pleistocênica e holocênica) separadas entre si por uma série de pequenas lagunas colmatadas
e um sistema lagunar à retaguarda da barreira pleistocênica. Este litoral é composto pelas praias de Itaipuaçú,
APA de Maricá, Barra de Maricá, Cordeirinho, Guaratiba, Ponta Negra e Jaconé, contendo aproximadamente 40
km de extensão no sentido oeste-leste. Depósitos de leques de arrombamento e dunas aparecem nas áreas de
maior dinâmica e mais preservadas, respectivamente. A metodologia empregada neste trabalho constou da
realização de trabalhos de campo, análise morfoscópica e posterior tratamento dos dados. Foram selecionados 39
pontos de amostragem de sedimentos no litoral de Maricá, sendo: 22 ao longo das praias (frente de praia e póspraia, somando 44 amostras), 9 sobre as dunas localizadas na APA de Maricá e 8 nos depósitos de leques de
arrombamento em Itaipuaçú e na APA de Maricá, totalizando 61 amostras analisadas. A análise granulométrica
foi realizada nos Laboratórios de Geociências da FFP-UERJ e Sedimentologia da UFF, pelo método de
peneiramento das frações. A análise morfoscópica foi realizada no Laboratório de Microscopia Óptica e
Morfoscopia da FFP-UERJ, por meio da lupa binocular com iluminação por reflexão permitindo a visualização
das propriedades morfométricas e ópticas dos grãos. Foram contados 100 grãos de quartzo da fração
predominante de cada amostra para a identificação do grau de arredondamento e esfericidade. Por fim, os dados
foram tratados no programa ToupView que permite a aquisição de fotografias em detalhe das imagens
visualizadas na lupa binocular. Os resultados desta pesquisa possibilitaram a caracterização das propriedades
morfoscópicas dos sedimentos presentes em diferentes ambientes deposicionais do litoral de Maricá. Tal
informação é essencial para que se possa conhecer os processos envolvidos no transporte, deposição e
retrabalhamento dos sedimentos ao longo deste litoral. Os resultados das análises morfoscópicas indicam que as
areias quartzosas, predominantemente grossas, apresentam-se bem arredondadas e arredondadas, evidenciando
um bom retrabalhamento. Este padrão é resultado de uma maior remobilização de sedimentos no meio aquoso,
devido à intensa dinâmica de ondas e correntes, e subaéreo, no caso das dunas. O grau de arredondamento
diminui com a diminuição do tamanho dos grãos. A maioria das amostras analisadas apresentou esfericidade
baixa e moderada.
Palavras-chave: Ambientes costeiros, morfoscopia, litoral de Maricá.

INTRODUÇÃO
Este trabalho objetivou caracterizara morfoscopia dos sedimentos presentes nos diversos ambientes
deposicionais costeiros de Maricá, por meio da identificação do grau de arredondamento e esfericidade das
areias presentes nesse litoral. Tais informações são essenciais para o conhecimento sobre a distribuição espacial
dos sedimentos e os processos costeiros (energia das ondas, ventos, overwash, etc.) responsáveis pelo transporte,
deposição e retrabalhamento destes materiais em cada trecho do litoral.
O município de Maricá localiza-se a leste da Baía de Guanabara, na região metropolitana do Rio de
Janeiro, entre os municípios de Niterói e Saquarema (Figura 1). A planície costeira de Maricá é caracterizada
pela presença de diversos ambientes deposicionais, tais como: barreiras arenosas, lagunas, praias, dunas, e leques
de arrombamento. Com cerca de 40 quilômetros de extensão no sentido oeste-leste, este litoral é composto pelas
praias de Itaipuaçú, APA de Maricá, Barra, Cordeirinho, Guaratiba, Ponta Negra e Jaconé. Em Itaipuaçú e na
APA de Maricá aparecem depósitos de leques de arrombamento, como um registro da ação de grandes ondas de
tempestades que depositam sedimentos sobre e na retaguarda da barreira arenosa (SILVA et al., 2008b). Apesar
dos problemas ambientais, a presença de dunas sobre a barreira holocênica ainda é marcante no trecho que
corresponde a APA de Maricá (SILVA et al., 2014). Este litoral possui uma dinâmica intensa devido a exposição
direta a incidência de ondas. As ondas incidem do quadrante SE sob condições de tempo bom e
predominantemente de S e SW durante a ocorrência das ressacas, podendo alcançar até 3 metros de altura
(SILVA et al., 2008a). Essas ondas causam inundações e eventualmente a destruição de quiosque Itaipuaçú,
muros e estradas ao longo do litoral. A amplitude de maré do litoral de Maricá não ultrapassa 1,50 metro,
segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN).

Figura 1: Litoral de Maricá, Estado do Rio de Janeiro. Imagem: Google Earth, 2012.
METODOLOGIA
A metodologia empregada neste trabalho foi dividida em três etapas: coleta de amostras, análise
morfoscópica e tratamento dos dados.
Diversos trabalhos de campo foram realizados para a coleta de 61 amostras de sedimentos em 39 pontos
distribuídos ao longo do litoral de Maricá. Foram coletadas amostras em 22 pontos nas praias de Maricá (5 em
Itaipuaçú, 4 na APA de Maricá, 4 entre Barra e Cordeirinho, 4 em Ponta Negra e 5 em Jaconé), 9 sobre as dunas
e 8 nas áreas de leques de arrombamento. Os sedimentos de praia foram coletados tanto no pós-praia quanto na
frente de praia, totalizando 44 amostras. As amostras dos leques de arrombamento foram coletadas na porção
oeste de Itaipuaçu e na APA de Maricá, onde também foram coletadas as amostras de dunas.

A análise morfoscópica (Figura 2A) permitiu caracterizar o grau de arredondamento e esfericidade dos
sedimentos costeiros de Maricá. Para tal, utilizou-se uma lupa binocular com iluminação por reflexão, o que
possibilitou visualizar as propriedades morfométricas dos grãos. Para cada amostra analisada, contou-se um total
de 100 grãos de areia quartzosa na placa de Petri da fração granulométrica predominante em cada ambiente
costeiro. A análise do grau de arredondamento e a esfericidade foram realizadas com base na classificação
proposta por Folk (1980). O tratamento de dados foi obtido através do programa ToupView (Figura 2B), que
permite a aquisição de fotografias digitais em detalhe das imagens visualizadas na lupa binocular durante as
análises dos grãos de areia.

Figura 2: A – Análise morfoscópica e B – tratamento de dados no programa ToupView.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise morfoscópica nos sedimentos de praias, dunas e leques de arrombamento
permitiram o conhecimento da morfologia e das propriedades ópticas dos materiais predominantes em cada um
dos trechos de amostragem ao longo do litoral de Maricá. Análises granulométricas realizadas anteriormente, por
diversos autores (SILVA, 2006; SILVA et al., 2008a, SILVA et al., 2008b; GRALATO, 2013; SILVA et al.,
2014; FERREIRA, 2014) mostram uma diminuição no tamanho dos grãos em direção a leste, com concomitante
aumento no grau de selecionamento.
No setor oeste da área de estudo, onde se localiza a praia de Itaipuaçú, predominam areias muito grossas
(extremo oeste) a grossas (demais áreas) com presença expressiva de cascalhos e fragmentos de conchas, tanto
na praia quanto nas áreas de leques de arrombamento (SILVA, 2006; SILVA et al., 2008a; SILVA et al., 2008b).
A análise morfoscópica mostra a predominância de areias quartzosas, bem arredondadas a arredondadas, de
esfericidade baixa a moderada. Tais características resultam de um intenso retrabalhamento pela alta energia das
ondas incidentes, também responsáveis pelo elevado brilho e translucidez característica dos sedimentos neste
trecho do litoral. A cor dos grãos de quartzo varia entre branca e amarelo claro.
Em direção ao setor leste, até Ponta Negra, predominam areias variando entre grossa, desde a APA de
Maricá até Cordeirinho (SILVA et al., 2014), e média, em toda a praia de Ponta Negra (FERREIRA, 2014). O
grau de arredondamento e esfericidade apresenta uma expressiva variação ao longo deste trecho, com destaque
para a praia de Ponta Negra, que apresenta areias quartzosas bem selecionadas, variando entre angulosa e
arredondada, com baixa esfericidade; evidenciando uma mudança no grau de arredondamento nas áreas onde a
fração areia média é predominante. Possivelmente, em resposta a uma diminuição da energia das ondas e,
consequentemente, no retrabalhamento dos sedimentos. Há predominância de areias quartzosas brancas e
amarelo claro, com aspecto brilhoso. Minerais pesados aparecem na praia de Ponta Negra, principalmente no
trecho próximo ao costão de Ponta Negra, devido à composição das rochas (máficas) e a consequente
disponibilidade de sedimentos para a praia e canal. Diferentemente dos grãos de quartzo, esses minerais pesados
são, em sua maioria, angulosos e bem angulosos, refletindo uma baixa maturidade e tempo de retrabalhamento.

A praia de Jaconé, segundo Ferreira (2014), é a que apresenta maior diferença no tamanho dos grãos e
grau de selecionamento ao longo de toda a sua extensão, variando entre areia muito grossa (extremo oeste), areia
fina a média (setor oeste, área do arenito de Jaconé) e areia grossa a média (meio e leste do arco praia). A análise
morfoscópica dos sedimentos mostra que o setor oeste de Jaconé apresenta areias quartzosas bem arredondadas a
arredondadas, com esfericidade moderada (semelhante ao extremo oeste de Itaipuaçú); baixo grau de
arredondamento e baixa esfericidade na área do arenito de Jaconé; areias quartzosas bem selecionadas, variando
entre angulosa e arredondada, com baixa esfericidade nas demais áreas para leste. Provavelmente, tais diferenças
são o resultado da diferença na energia das ondas incidentes ao longo do arco praial e da influência do arenito de
Jaconé no trecho oeste deste litoral.

Figura 3: A e B – Sedimentos de praia (areia muito grossa), grãos bem arredondados e arredondados (fração
0,500 mm); C e D – areias de dunas, com pequenas lascas nos grãos e pequenas incrustações (0,500 mm); E e F –
sedimentos de praia (areia média), grãos subarredondados e subangulares (0,250 mm); G e H – sedimentos dos
leques de arrombamento, material mais translúcido e com pequenas incrustações (0,500 mm).
Os depósitos de leque de arrombamento são compostos por areias grossa a muito grossa em Itaipuaçú
(SILVA et al., 2008b) e grossa a média na APA de Maricá (SILVA et al., 2014). Os sedimentos da fração
predominante nos leques de arrombamento são compostos basicamente por grãos de quartzo bem arredondados a
arredondados, com esfericidade baixa a moderada, semelhante à areia da praia analisada em cada uma dessas
áreas. Esses materiais foram inicialmente retrabalhados no ambiente praial e, posteriormente, transportados por
grandes ondas de tempestades (overwash) por sobre e à retaguarda da barreira arenosa. Esses grãos apresentam
características distintas: alguns minerais semelhantes àqueles analisados nas praias e outros com pequenas
lascas, com impurezas e incrustações de material escuro e pouco baço. Tais características sugerem que esses
materiais foram retrabalhados inicialmente em meio aquosos e por transporte eólico num segundo momento.
As dunas na APA de Maricá apresentam areias grossa a média, muito semelhante à areia da praia. A
grande maioria das dunas é constituída por areias nas frações ﬁna a muito ﬁna, remobilizadas pelos ventos que
atuam sobre a superfície da praia (DAVIS & FITZGERALD, 2008) O tamanho elevado dos grãos de areia
dessas dunas indica, portanto, que esses ambientes foram formados sob condições de ventos de tempestades,
suﬁcientemente fortes para transportar areias grossas (0,500 mm). Os resultados da análise morfoscópica dos

sedimentos dessas dunas evidenciam a predominância de areias quartzosa bem arredondadas a arredondadas para
a fração areia grossa (0,500 mm) e subarredondada a subangular para areia média (0,250 mm), ambas com
esfericidade baixa a moderada. Esses sedimentos apresentam um aspecto característico de material transportado
eolicamente, com grãos boleados, picotados, baços e despolidos, como resultado de um retrabalhamento com
forte atrito entre os grãos minerais. Verificou-se também a presença de incrustação de material escuro,
possivelmente resultante da decomposição da matéria orgânica proveniente da vegetação de dunas.
CONCLUSÃO
A sedimentologia dos ambientes deposicionais costeiros estudados mostra uma variabilidade
significativa nas características dos materiais que compõem as praias, dunas e depósitos de leques de
arrombamento ao longo do litoral de Maricá. Os sedimentos, nesta planície costeira, são compostos por areias
quartzosas variando de muito grossa a média no trecho entre Itaipuaçú e Ponta Negra, com diminuição do
tamanho e do grau de arredondamento para leste. O mesmo ocorre em Jaconé, que possui areia muito grossa no
setor oeste e areia grossa à média no setor leste. As características morfológicas e ópticas dos sedimentos deixam
clara a competência das ondas e correntes no retrabalhamento desses materiais, que se apresentam em grande
parte maduros, bem arredondados e arredondados, com exceção dos minerais pesados presentes na praia de
Ponta Negra, o que evidencia um menor tempo de retrabalhamento destes em meio aquoso. Nas áreas mais
dinâmicas, tempestades de grande magnitude formaram depósitos de leques de arrombamento, que foram
posteriormente retrabalhados por processos eólicos. Os sedimentos grossos das dunas mostram uma gênese
associada a eventos de tempestades, que transportam os sedimentos eolicamente a partir da praia, imprimindolhes um aspecto característico de processos dessa natureza.
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RESUMO
A presente pesquisa trata-se do estudo geológico-geomorfológico da Bacia do rio Santa Maria da Vitória (ES) do
controle neotectônico no relevo e na rede de drenagem da bacia do rio Piraquê-Açu (norte do estado do Espírito
Santo, sudeste do Brasil), com objetivo de caracterizar aspectos da geologia e a geomorfologia da bacia do rio
Santa Maria da Vitória através de técnicas de geoprocessamento. Para atingir os objetivos foram elaborados
mapas morfométricos (hipsométrico, declividade e rugosidade) a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) –
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) – TOPODATA, na escala 1:100.000, processados no software
ArcGIS 10.1™ , disponível para uso na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e, ao final, foi feita uma
relação dos mapeamentos elaborados com estudos sobre a geologia (especialmente litologia, lineamentos e
falhamentos presentes na literatura sobre a área). Ao final, as análises geológicas-geomorfológicas da bacia,
permitem subdividi-la em, pelo menos, 3 (três) domínios geológicos-geomorfológicos distintos :i) domínio A, na
porção central da bacia, com predomínio de maiores altitudes, mais forte rugosidade e maiores declividades e
maior concentração de falhas direcionais da bacia, nas orientações NNE-SSW a NE-SW e NW-SE, além de
lineamentos; ii) domínio B, na porção leste da bacia, onde predominam altitudes, rugosidade e declividades
baixas, correspondente aos depósitos cenozóicos e; iii) domínio C, na porção oeste da bacia, onde predomina
altitudes altas, rugosidade e declividades médias a suaves. A geologia e geomorfologia da bacia do rio Santa
Maria da Vitória estão claramente associados a controles litoestruturais e tectônicos, refletindo-se nos diferentes
domínios identificados. Ambos podem ser considerados complementares para a formação da paisagem atual,
uma vez que os domínios B e C parecem ter um controle litoestrural mais marcante que o domínio A, que pode
ser individualizado especialmente pela ocorrência de falhas coincidentes com as maiores taxas de declividades,
altitudes e rugosidade, sendo, nesse domínio, o controle tectônico parecendo ser muito marcante em relação ao
litoestrutural do que nos outros domínios identificados. Todavia, é importante salientar que o estado do Espírito
Santo apresenta um forte controle neotectônico na área do embasamento pré-cambriano e na área dos depósitos
sedimentares podendo explicar as orientações das falhas e lineamentos presentes na bacia. No entanto, é
necessária uma correlação minuciosa desses dados neotectônicos existentes com os domínios propostos,
ressaltando-se também a importância de uma investigação de falhas neotectônicas em afloramentos na área, para
que assim, se possa identificar o possível ou possíveis eventos neotectônicos refletindo a geologia da bacia. Esse
estudo poderá ser realizado futuramente.

Palavras-chave: Neotectônica; Morfometria; bacia rio Santa Maria da Vitória

1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa trata-se do estudo geológico-geomorfológico da Bacia do rio Santa Maria da Vitória
(ES) do controle neotectônico no relevo e na rede de drenagem da bacia do rio Piraquê-Açu (norte do estado do
Espírito Santo, sudeste do Brasil), com objetivo de caracterizar aspectos da geologia e a geomorfologia da bacia
do rio Santa Maria da Vitória através de técnicas de geoprocessamento
Estudos geológicos e geomorfológicos tem sido bastante executados em bacias hidrográficas e diversos
autores indicam estudos nesta unidade de análise como importante para a investigação geológica e,
especialmente, tectônica (Howard, 1967; Schumm, 1986; Summerfield, 1987; Cox, 1994;Bricalli e Mello, 2009;
Busato, 2014).
A escolha desta bacia para o estudo refere-se ao fato que estudos geológicos e geomorfológicos em
bacias hidrográficas têm apontado caminhos para o entendimento da evolução geológica e geomorfológica
recente, havendo ainda uma carência de informações a respeito do tema para o estado do Espírito Santo.
2. ÁREA ESTUDADA
A bacia do rio Santa Maria da Vitória localiza-se na porção central do estado do Espírito Santo (Figura
1A), inserida, regionalmente, no Orógeno Araçuaí na Província da Mantiqueira, relacionado à faixa de
dobramentos paralelos à margem sudeste do Cráton São Francisco, durante a Orogênese Brasiliana (Heilbron et
al., 2004).
A litologia predominante na bacia é silimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse bandado com
intercalações de anfibolito e rochas calcissilicáticas, do Neoproterozóico, presente nas porções leste e central da
bacia (CPRM, 2013) – figura 1A.Em seguida, predominam na bacia, na porção central e oeste, faixas de
granitoides foliados a gnáissicos dominantemente metaluminosos, calcialcalinos; tonalito Jequitibá,
predominantemente, e granito, do paleozoico e; na porção oeste da bacia, granitoides pouco ou muito foliado,
metaluminoso,tipo I: quartzo diorito, do paleozoico (CPRM, 2013).Na porção sudeste encontram-se dois núcleos
de granitos porfiríticos (Maciço de Vitória), do paleozoico. À nordeste, pequenos núcleos de granito porfirítico
(Maciço Mestre Álvaro). A sudoeste encontra-se o granito porfirítico róseo (Maciço Garrafão), do paleozoico
(CPRM, 2013).A norte da bacia, existe um pequeno núcleo de norito médio e grosso, metaluminoso, tholeítico
(Maciço Recreio), do cambriano (CPRM, 2013) – figura 1A.Na porção noroeste há um pequeno núcleo de
granitoides pouco foliados, peraluminosos, calcialcalinos de alto K, tipo S (Suíte Ataléia: granada-biotita
granito), do neoproterozóico (CPRM, 2013).Na porção leste encontram-se as rochas do cenozoico (Figura 1A),
compostos por depósitos detríticos pobremente selecionados, com granulometria de cascalho, areia e argila,
geralmente contendo horizontes lateríticos, pertencentes à Formação Barreiras e; os depósitos fluviais argiloarenosos e arenosos recentes (sedimentos fluviais de deltas dominados por processos fluviais e aluvionares
constituído de areias e cascalho) (CPRM, 2013).
Com relação às estruturas, observa-se a ocorrência de 10 (dez) falhas ao longo da bacia, distribuídas na
porção central, sul e oeste, sendo 2 (duas) sinistrais e 8 (oito) dextrais (Figura 1A). A falha sinistral de orientação
SSW-NNE, encontra-se na parte central da bacia, onde predominam granitoides pouco foliados, granitoides
pouco ou muito foliados metaluminosos e granitoides foliados a gnáissicos dominantemente metaluminosos
calcialcalinos (Tonalito Jequitibá) (CPRM, 2013). Nesta área, nota-se um deslocamento a nordeste no curso do
rio, seguindo o sentido da falha. A segunda falha sinistral se encontra no sul da bacia, possui orientação SSWNNE. Apesar de estar quase em sua totalidade em área dominada pelo Tonalito Jequitibá, possui uma pequena
parte no Complexo Nova Venécia. Observamos ainda que há parte de um curso dágua encaixado nesta falha.Na
porção oeste existe uma falha dextral cortando transversalmente o rio Santa Maria, de orientação NW-SE, está
sobre o maciço granítico Garrafão, além de áreas dominadas pelo Tonalito Jequitibá, onde também possui uma
falha dextral de orientação NNE-SSW (Figura 1A). Esta segunda falha está no limite entre duas litologias
(Tonalito Jequitibá e granitoides foliados), onde também se observa uma mudança no curso do rio na direção
nordeste, sendo ainda mais significativa que a descrita anteriormente. A parte central da bacia é onde há uma
maior concentração de falhas. Há uma falha dextral de orientação ENE-WSW, que também ocorre no Tonalito
Jequitibá e em formações do complexo Nova Venécia, onde há um pequeno deslocamento para sudeste, pouco

significativo em pequena escala, porém relevante quando observamos que nesta região o rio, que antes corria na
direção nordeste, passa a correr no sentido sudeste. Há, ainda, três falhas dextrais nas áreas abrangidas pelo
Tonalito Jequitibá e Complexo Nova Venécia, duas de orientação NE-SW e uma de orientação ENE-WSW. Em
todas elas observa-se cursos d'águas perfeitamente encaixados nas falhas (Figura 1 A). Há ocorrência de uma
falha dextral de orientação N-S na porção central da bacia, estando em sua maior parte localizada na transição do
Complexo Nova Venécia para o Tonalito Jequitibá. Esta falha corta transversalmente o Rio Santa Maria e possui
um curso d'água nela encaixado (Rio das Farinhas). A falha dextral de orientação NNE-SSW está localizada no
sul da bacia em sua totalidade no Complexo Nova Venécia. Além disso, observa-se a presença de falha ou fratura
aproximada na porção centro-leste da bacia, no sentido NNW-SSE, falhas e fraturas na porção central e oeste.
Há também uma zona de cisalhamento compressional entre a área constituída de granitoides metaluminosos e o
Tonalito Jequitibá, na porção centro-oeste da bacia. Também nota-se a presença de zonas de cisalhamento
transocorrente sinistral na porção oeste e norte, e a ocorrência de apenas uma zona de cisalhamento transcorrente
sinistral no centro, na transição entre o Tonalito Jequitibá e o Complexo Nova Venécia, além de um dique de
basalto no alfloramento do maciço granítico de Vitória, na área continental, entre o maciço e a Formação
Barreiras.

Figura 1 – (A) Mapa geológico, mostrando litologias e estruturas e localização geográfica e (B) Mapa hipsométrico, mostrando as
principais classes de altitudes da bacia do rio Santa Maria da Vitória.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os mapas morfométricos foram elaborados a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) – Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) – TOPODATA (VALERIANO, 2002), processados no software ArcGIS 10.1™
(ESRI, 2012), disponível para uso na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
O mapa de rugosidade foi elaborado segundo a metodologia de Souza e Sampaio (2010), que desenvolveu o
Índice de Concentração de Rugosidades (ICR), a partir da utilização da ferramenta Kernel Density sobre mapa
de declividades, para avaliar estatisticamente a dispersão das rugosidades na bacia. O mapa de declividade de
taludes foi elaborado utilizando a ferramenta slope presente na extensão 3D analyst tools, gerando 6 (seis)
classes de declividades em percentual. O mapa hipsométrico foi elaborado a partir de uma classificação de 10
(dez) classes de altimetrias, variando entre 0 e 1440 metros, através do comando simbology.
Ao final, foi feita uma relação dos mapeamentos elaborados com estudos sobre a geologia (especialmente
litologia, lineamentos e falhamentos presentes na literatura sobre a área).
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O mapa hipsométrico apresenta 10 (dez) classes de declividade, predominando altitudes altas, de 650 a
1.440m de altitude, especialmente na porção central e oeste da bacia, dominantemente formada por rochas ígneas
(granitoides e granitos, basicamente). As altitudes mais baixas (0 a 40m, aproximadamente), correspondem às

rochas sedimentares da Formação Barreiras e aos Depósitos aluvionares quaternários, na porção leste da bacia
(Figura 1B). As altitudes medianas correspondem às metamórficas silimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse
bandado com intercalações de anfibolito e rochas calcissilicáticas, do Neoproterozóico, presente nas porções
leste e central da bacia (CPRM, 2013) - figura 1B. A relação das altitudes com as litologias demonstra um
controle litoestrutural, associando rochas mais resistentes ao intemperismo e erosão (rochas ígneas)
correspondentes às áreas mais altas e rochas menos resistentes ao intemperismo e erosão (rochas metamórficas e
sedimentares) correspondentes às áreas mais baixas. A hipsometria está relativamente correlacionada à
declividade dos terrenos e das vertentes, ou seja, de maneira, geral, nas regiões mais elevadas, encontram-se as
declividades mais acentuadas, com exceção para a porção extremo oeste, onde as altitudes são as maiores da
bacia, mas as declividades mais altas correspondem às altitudes medianas, podendo esse fato estar relacionado
aos topos mais relativamente planos dessas serras.
O mapa de declividades mostra que na bacia predominam declividades bastante acentuadas (30 a 60%),
sendo que na porção central da bacia observa-se as maiores declividades (Figura 2A), variando de 50 a 60%,
correspondente às rochas metamórficas silimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse bandado e aos granitoides
foliados a gnáissicos dominantemente metaluminosos, calcialcalinos; tonalito Jequitibá, predominantemente
(CPRM, 2013). As declividades mais baixas (0 a 20%) estão presentes, predominantemente, no extremo leste da
bacia, correspondente ao topo dos Tabuleiros Costeiros das rochas da Formação Barreiras, o que seria esperado,
devido à morfologia plana dos topos dessas feições e; às planícies aluvionares, também com morfologias planas,
compostos por sedimentos inconsolidados, próximos e no município de Vitória (Figura 2A).
O mapa de rugosidade mostra que na bacia predominam rugosidades elevadas bastante acentuadas (Muito
alta) na porção central da bacia (Figura 2B), correspondendo aos locais de maiores declividades, com litologias
de rochas metamórficas silimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse bandado e aos granitoides foliados a
gnáissicos dominantemente metaluminosos, calcialcalinos; tonalito Jequitibá, predominantemente (CPRM,
2013). A classe de rugosidade mais baixas (Muito baixa) estão presentes (Figura 2B), majoritariamente, no
extremo leste da bacia, correspondente ao topo dos Tabuleiros Costeiros das rochas da Formação Barreiras, às
Planícies aluvionares, e as Colinas e Maciços Costeiros, próximos e no município de Vitória, mas, também, no
extremo oeste da bacia, na litologia, predominantemente, de granitóides e; alguns núcleos menores dispersos ao
longo da bacia. O mapa de rugosidade apresenta uma forte relação com a litologia, onde as áreas com maior
rugosidade correspondem, de uma maneira geral, às litologias mais resistentes ao intemperismo e, portanto,
menos dissecadas [silimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse bandado; granitoides foliados a gnáissicos;
tonalito Jequitibá e granito; granitoides pouco ou muito foliado (CPRM, 2013)] que as outras menos resistentes
tais como as rochas sedimentares, predominantemente (a leste da bacia) e aos granitoides, a oeste da bacia
(Figura 1A).
A análise da altitude (hipsometria) – figura 1 B - revela blocos altos e baixos em função de alinhamentos
estruturais, onde se encaixam os segmentos de drenagens mais significativos. O relevo é marcado, na maioria
das vezes, por front escarpas, sugestivos de controles tectônico na área, a qual é caracterizada por evidências de
movimentos crustais, com marcas de falhas, deslocamentos de blocos e falhamentos transversos, mostrando o
controle estrutural sobre a morfologia, evidenciados no mapa geológico pela quantidade de falhas direcionais
(dextrais e sinistrais), especialmente na porção central e oeste da bacia.
Pode-se observar ainda que a porção central da bacia é a área que possui as maiores taxas de rugosidade,
declividade e altitudes relativamente altas (Figuras 1B, 2A e 2B), além da maior concentração de falhas
direcionais da bacia (CPRM, 2014) relacionadas a influências tectônicas evidenciadas por de movimentos
crustais, com marcas de falhas, deslocamentos de blocos e falhamentos transversos (Gatto et al.,1983), além de
controle estrutural, refletido em grandes alinhamentos de cristas, de vales muito profundos e de escarpas
adaptadas a falhas, muito comuns nesta unidade geomorfológica na área (Patamares Escalonados do Sul
Capixaba).
A presença de falhas NNE-SSW e NE-SW e feixes de lineamentos nessa direção podem ser associados ao
padrão de fraturamento gerado no evento de distensão NW-SE (Holoceno), documentado por Bricalli (2011)
para o estado do Espírito Santo. Os lineamentos NW-SE, podem estar associados à Faixa Colatina, com
orientações predominantes NNW-SSE, destacado na porção norte do estado, caracterizado pelas maiores

densidades de lineamentos no estado do Espírito Santo (Bricalli, 2011). Além disso, a bacia apresenta-se
assimétrica, com pequenos estrangulamentos ao longo dela, sugestivos também de controle tectônico.
Ao final, as análises geológicas-geomorfológicas da bacia, permitem subdividi-la em, pelo menos, 3 (três)
domínios geológicos-geomorfológicos distintos :i) domínio A, na porção central da bacia, com predomínio de
maiores altitudes, mais forte rugosidade e maiores declividades e maior concentração de falhas direcionais da
bacia, nas orientações NNE-SSW a NE-SW e NW-SE, além de lineamentos (CPRM, 2014); ii) domínio B (leste
da bacia), onde predominam altitudes, rugosidade e declividades baixas, correspondente aos depósitos
cenozóicos e; iii) domínio C (oeste da bacia), onde predomina altitudes altas, rugosidade e declividades médias a
suaves.

Figura 3 – (A)Mapa de declividades, mostrando as principais classes de declividades e (B) mapa de rugosidades, mostrando as principais
classes de rugosidades presentes na bacia do rio Santa Maria da Vitória (ES)

5. CONCLUSÕES
A geologia e geomorfologia da bacia do rio Santa Maria da Vitória estão claramente associados a
controles litoestruturais e tectônicos, refletindo-se nos diferentes domínios identificados. Ambos podem ser
considerados complementares para a formação da paisagem atual, uma vez que os domínios B e C parecem ter
um controle litoestrural mais marcante que o domínio A, que pode ser individualizado especialmente pela
ocorrência de falhas coincidentes com as maiores taxas de declividades, altitudes e rugosidade, sendo, nesse
domínio, o controle tectônico parecendo ser muito marcante em relação ao litoestrutural do que nos outros
domínios identificados.
Todavia, é importante salientar que o estado do Espírito Santo apresenta um forte controle neotectônico
na área do embasamento pré-cambriano e na área dos depósitos sedimentares (Bricalli, 2011; Bricalli et. al, 2014;
Bricalli et.al., 2015) podendo explicar as orientações das falhas e lineamentos presentes na bacia. No entanto, é
necessária uma correlação minuciosa desses dados neotectônicos existentes com os domínios propostos,
ressaltando-se também a importância de uma investigação de falhas neotectônicas em afloramentos na área, para
que assim, se possa identificar o possível ou possíveis eventos neotectônicos refletindo a geologia da bacia. Esse
estudo poderá ser realizado futuramente.
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O presente trabalho teve como finalidade realizar estudo geomorfológico abrangendo parte dos
municípios de Alfenas e Campos Gerais, localizado no Planalto Sul de Minas Gerais. Para desenvolver este
estudo, a pesquisa se apoia no uso de técnicas da geomorfologia, por meio de análises da rede de drenagem e
do relevo, além de avaliar a influência das estruturas geológicas no condicionamento da drenagem e na
ocorrência pontual de feições erosivas lineares (tipo voçorocas) que ocorrem na área. Para a análise do relevo
realizou-se os mapas morfológico, de declividades e hipsométrico, baseados em estudos de Pires Neto (1991),
Ross (1992). Para a análise da drenagem, foi efetuado estudo dos padrões e anomalias da drenagem baseados
em Howard (1967), Soares e Fiori (1976), e Bishop (1982). No contexto geológico, a área investigada situase na Província Estrutural Tocantins, composta pelas Faixas de Dobramentos Uruaçu e Brasília, unidades
estruturais encostadas na borda sul do Cráton do São Francisco. A área é seccionada por falhas geológicas PréCambrianas (falhas de Três Pontas e de Campos Gerais), que estão orientadas no sentido E-W. A análise
morfológica e da drenagem realizada, aponta a existência de cinco compartimentos contendo um agrupamento
de formas de relevo similares, que se acham condicionados pelas estruturas geológicas regionais. As principais
serras da área (Serras da Fortaleza, do Paraíso, do Mato Dentro, da Onça) apresentam escarpas escavadas por
canais de 1ª. e 2ª. ordem, que descem em direção aos rios principais de direção E-W, como o córrego da
Fortaleza (Serra da Fortaleza) e o ribeirão do Cervo (Serra do Paraíso). As serras apresentam cristas retilíneas
orientadas no sentido E-W com faces escarpadas para NNW e para SSE. Nas Serras da Fortaleza e do Paraíso
ocorrem processos erosivos lineares do tipo voçorocas. Estas mostram padrão arborescente apresentando
algumas ravinas contendo escarpas ativas que se propagam em direção a montante, num processo erosivo
remontante. A importância deste estudo justifica-se pela carência de pesquisas de detalhe na área, utilizando
a abordagem geomorfológica. O desenvolvimento desta pesquisa deverá auxiliar no entendimento da gênese
destas feições erosivas, as quais podem estar relacionadas a um condicionamento geológico e estrutural da
área. No entanto, a ação antrópica pretérita e atual, estaria fortemente relacionada na permanência e evolução
dos processos erosivos na área.
Palavras Chave: voçorocas e ravinas; geomorfologia; geologia; análise da drenagem.
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A região Oeste da Bahia apresenta características fisiográficas próprias engendradas de forma articulada e
inseridas em um dos domínios morfoclimáticos mais expressivos do continente sul-americano – o Cerrado. Com
grandes áreas planas denominadas Chapadões do Urucuia sustentados pelas rochas predominantemente
areníticas do referido grupo apresenta singularidades geomorfológicas no estado da Bahia. A região possui um
dos maiores reservatórios de água subterrânea do Brasil - o Aquífero Urucuia, além disso dispõe de muitas
bacias hidrográficas bem distribuídas com padrão de drenagem paralelo a sub-paralelo de direções preferenciais
SW-NE. Os solos predominantes no chapadão ocidental baiano são Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos,
quimicamente são solos de baixo potencial devido acidez resultantes do elevado grau de intemperismo e
lixiviação ocorrida ao longo da escala do tempo geológico. Apesar da fertilidade natural apresentar limitações,
tratam-se de solos fisicamente propícios a exploração da agricultura. Tais aspectos, induziram a região a se
tornar o maior polo do agronegócio do estado da Bahia. O Grupo Urucuia é a unidade geológica neocretácea
responsável pela estruturação desta paisagem natural, apresentando uma espessura máxima de 400 metros de
sedimentos gerados em condições continentais eólicas, aflorando continuamente nas cabeceiras dos principais
rios, em morros testemunhos e ao longo das escarpas da Serra Geral de Goiás. As rochas desse grupo destacamse em importância pelo seu grande volume e distribuição real na Bacia Sanfranciscana, na qual neste trabalho é
tratada como uma depressão onde acumularam as coberturas fanerozóicas sobre o Cráton do São Francisco. No
entanto, apesar dessa característica, o Grupo Urucuia representa uma unidade homogênea, com pouca variedade
litológica, ocorrendo de forma contínua na sub-bacia Urucuia, estendendo-se pelos estados do Tocantins, Goiás e
até o sul do estado do Piauí. O principal embasamento da Bacia Sanfranciscana é o Grupo Bambuí com seus
litotipos de ambiência marinha, contudo granitos e gnaisses de idade arqueana-paleoproterozóica,
metassedimentos do Grupo Rio Preto e sedimentos paleozóicos da Bacia do Parnaíba também servem de
embasamento em porções restritas na região. O Grupo Urucuia pode ser individualizado em duas formações:
Posse (base) e Serra das Araras (topo). A Formação Posse corresponde à porção de maior volume, constituída
por quartzo-arenitos, ou mais raramente arenitos-feldspáticos cuja sedimentação é associada ao sistema eólico de
campo de dunas entremeadas a pequenos tratos hídricos. A porção superior desta formação é caracterizada por
arenitos feldspáticos e quartzo arenitos, brancos, finos, bem selecionados e menos maturos, de matriz detrítica. A
Formação Serra das Araras é constituída por arenitos silicificados (vermelhos e com níveis amarelados), de
maturidade composicional e imaturidade textural, além de conglomerados vermelhos, este último formando
níveis de até 5 metros na porção basal. Atribui-se ambiência eólica desértica com máxima aridez, dominados
somente pela ação dos ventos. É importante destacar que o Grupo Urucuia abriga grande parte dos depósitos
manganesíferos de ambiência supergênica contendo metais raros (tálio, cobalto, escândio), recentemente
descobertos na região oeste da Bahia. No contexto desta pesquisa, é visto que a instauração fisiográfica da região
Oeste da Bahia é influenciada pelo fator geológico que é dominantemente regido pelas unidades do Grupo
Urucuia.
Palavras-chave: Urucuia, Fisiografia, Oeste da Bahia.
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O método da análise morfoestrutural tem sido utilizado para fins de mapeamento geomorfológico e estudos da
gênese e evolução de diferentes tipos de relevo. Este se baseia no entendimento das implicações que os fatores
geológicos, principalmente litoestratigráficos e estruturais, exercem sobre as características das formas de relevo.
Diversos terrenos cársticos brasileiros, por exemplo aqueles localizados nas regiões de Lagoa Santa e ArcosPains em Minas Gerais, foram elaborados sobre rochas Pré-Cambrianas e possuem forte controle litoestrutural.
A geração de conhecimento a respeito da influencia que os fatores geológicos exercem sobre o desenvolvimento
destes tipos de terrenos cársticos são importantes, porém escassos. O presente estudo objetivou testar a aplicação
da análise morfoestrutural para fins de mapeamento das formas e compartimentos de relevo cárstico localizado
sobre unidades do Grupo Bambuí na região de Arcos-Pains, Estado de Minas Gerais. A área selecionada para
estudo foi a bacia hidrográfica do rio Candonga, um sub-afluente do Rio São Francisco, para a qual realizou-se
análise e interpretação de cartas topográficas, fotografias aéreas e dados geológicos e geomorfológicos cedidos
por companhias de mineração. Extensivo controle de campo foi realizado para controle dos produtos
fotoidentificados (mapas litoestratigráfico, morfológico e dos lineamentos estruturais), elaboração de perfis
geológico-geomorfológicos de detalhe e coleta de dados complementares. Como produto cartográfico síntese da
análise morfoestrutural construiu-se um mapa dos blocos estruturais em escala 1:50.000 que representa os
diferentes blocos crustais que interferem na gênese e dinâmica do relevo cárstico da área em estudo. Doze blocos
estruturais de primeira, segunda e terceira ordem foram mapeados na área de estudo os quais se associam a
rochas calcárias, preferencialmente sob regime tectônico compressivo; e a rochas pelito-margosas, sob regime
tectônico compressivo-distensivo. Detectou-se que diferentes formas de relevo cársticas se associam a diferentes
tipos de calcários. Por exemplo, nas áreas com calcários calcíticos ocorrem lápias horizontais e verticais com
padrão rendilhado e nas áreas com calcários dolomíticos ocorrem lápias verticais, do tipo pináculos e do tipo
marmita. Também detectou-se que direções e padrões de lineamentos estruturais que ocorrem em todas as
unidades geológicas, bem como o estilo tectônico que caracteriza os calcários (dobrado e horizontal),
influenciam diretamente as feições morfológicas. Por exemplo, lineamentos de ordem superior condicionam
macroformas de relevo, como platôs, depressões pseudocársticas, planaltos cársticos; enquanto lineamentos de
ordem inferior condicionam a gênese de formas menores, como lápias, reculées, cristas, dolinas, banquetas,
canyons, paredões, vales fluviais. A ocorrência de faixas dobradas e horizontalizadas nos calcários determina a
morfologia dos maciços e paredões. Verificou-se ainda que o adernamento de blocos estruturais devido
possivelmente a movimentação tectônica recente favorece o escoamento no sentido do maior declive e guia a
formação de canais, consequentemente a dissecação do relevo. Conclui-se que a aplicação da análise
morfoestrutural na área de estudo permitiu mapear e individualizar blocos estruturais de diferentes ordens
hierárquicas e com gêneses distintas, aos quais se associam formas cársticas características. Portanto, esse
método de análise pode ser útil para o mapeamento de terrenos cársticos com forte controle geológico em escala
de semi-detalhe.
Palavras-chave: análise morfoestrutural, carste, geologia
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CONDICIONANTES GEOLÓGICOS E FORMAS DE RELEVO ASSOCIADOS: RELAÇÕES
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RESUMO
Este estudo analisa os aspectos geomorfológicos e a dinâmica evolutiva de uma vertente localizada na bacia do
ribeirão do Chiqueiro - Serra do Espinhaço Meridional, localizada na região sudeste do Brasil. Destaca-se a
análise dos processos erosivos e intempéricos atuantes sobre a litologia, estruturas herdadas do substrato rochoso
e quais formas de relevo e materiais por eles gerados. A área de estudo está inserida na Depressão de Gouveia,
formada sobre rochas gnáissico-migmatíticas e sequência de greenstone. Essas litologias fazem parte do
embasamento Arqueano, denominado localmente de Complexo Gouveia, que aflora no eixo de um anticlinório
perturbado por falhamentos de empurrão. Os procedimentos de campo são baseados em Wright (1973) e
Augustin (1979, 1995), que propõem o estudo das vertentes a partir da análise de transectos do topo com direção
a base, ao longo do qual o grau de inclinação da vertente é mensurado, como forma de identificação de unidades
taxonômicas geomorfológicas consideradas interna e externamente homogêneas, denominadas de “sítio
geomorfológicos” (SG). A declividade foi obtida com o auxílio de um clinômetro Suunto de leitura direta e 3
pares de balizas de 2 metros, postadas a distâncias regulares de 20 metros. A vertente de estudo possui 700m de
comprimento e 60m de desnível. Foram identificados 4 SG. Os SG1 e SG2, localizados na alta e meia vertente,
apresentam declividade elevada e coberturas superficiais pouco desenvolvidas, com o predomínio de material
arenoso em todos os perfis. O SG3 apresenta indica a ocorrência de nítida ruptura de declive em seu contato com
o SG2, funcionando como um anteparo dos sedimentos provenientes dos SG1 e SG2. Neste sítio, parece ocorrer
condições favoráveis ao aprofundamento das coberturas superficiais resultantes do intemperismo químico e da
pedogênese, responsáveis pela formação de perfis profundos (85+ cm) e aumento da fração silte e argila. O SG 4
encontra-se localizado adjacente ao canal fluvial e pode ser caracterizado como parte da atual planície de
inundação do sistema fluvial local. Os resultados granulométricos do SG4 mostram, através da predominância da
areia grossa e areia fina em todo o perfil, que a influência fluvial é dominante. Os resultados indicam que a
metodologia aplicada constitui uma ferramenta simples, porém eficaz para estudos de dinâmica de vertentes,
pois fornece evidências sobre a dinâmica das paisagens, uma vez que os processos que condicionam a evolução
do relevo deixam assinaturas de sua atuação, que podem ser detectadas nos sítios geomorfológicos.
Palavras-chave: Geomorfologia; Sítios Geomorfológicos, Coberturas Superficiais
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INTRODUÇÃO
O entendimento da evolução das vertentes abrange a compreensão dos processos, seus fatores
determinantes, feições e materiais resultantes. Nos ambientes tropicais os processos morfodinâmicos são
resultantes da consonância entre fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, dando ênfase à interface das forças
tectogenéticas e exogenéticas. A fisiologia das paisagens em ambiente tropical responde a uma abordagem de
processos exogenéticos e de seus produtos correlatos, materializados na forma de relevo e de depósitos
inconsolidados. Na área de estudo a qual trata este artigo, os principais processos morfodinâmicos atuantes são o
intemperismo, a erosão e a pedogênese.
Este artigo analisa os aspectos geomorfológicos e a dinâmica evolutiva de uma vertente localizada na
bacia do ribeirão do Chiqueiro - Serra do Espinhaço Meridional, localizada na região centro leste do Brasil.
Destaca-se a análise dos processos erosivos e intempéricos atuantes sobre a litologia e as estruturas herdadas do
substrato rochoso, e quais formas de relevo e materiais são geradas por eles. Os objetivos da pesquisa consistem
em identificar as características de forma, declividade e materiais que compõem a unidade de relevo, analisar a
relação entre essas variáveis e elementos das mudanças e variações dos materiais e associar esses elementos à
dinâmica do fundo de vale e encosta, como maneira de identificar a dinâmica recente envolvida na evolução da
vertente.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A área de estudo (Fig. 1) insere-se na Serra do Espinhaço Meridional, dentro dos limites políticoadministrativos do município de Gouveia. O acesso preferencial pode ser realizado, a partir de Belo Horizonte,
pela BR 040 até a cidade de Paraopeba; pela BR 135 até a cidade de Curvelo e a partir daí pela BR 259. A
geologia local é caracterizada pela exposição de rochas gnáissico-migmatíticas, um granito datado em ca. 2839
Ma e uma seqüência greenstone-belt de ca. 2971 Ma (MACHADO et al., 1989). Essas litologias correspondem
ao embasamento Arqueano, denominado localmente de Complexo Gouveia, e aflora no eixo de um grande
Anticlinório, perturbado por falhamentos de empurrão ou inversos.
Figura 1 – Mapa Geologia da Bacia do Ribeirão do Chiqueiro

Figura 1 – Área de Estudo. Destaque para o mapa geológico da bacia do ribeirão do Chiqueiro
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No embasamento afloram rochas metabásicas (intrusões em Sill, Stocks, Diques e Soleiras) orientados
no sentido NNW/SSE, eixo preferencial do sistema regional de falhas e fraturas. Também ocorrem os xistos
verdes do Grupo Pedro Pereira que estão fortemente dobrados e tectonicamente encaixados no embasamento
(SAADI e VALADÃO, 1987). No interior das faixas de cisalhamento aparecem milonitos derivados dos
granitóides (FOGAÇA, 1997). A erosão que atuou localmente no processo evolutivo de formação da Depressão
de Gouveia, sofreu grande influência estrutural e se deu de forma diferenciada, retirando camadas de rochas
metamórficas e expondo rochas do embasamento (AUGUSTIN, 1995). Esse compartimento deprimido encontrase bordejado por escarpas xistosas e quartzíticas subverticais, cujos topos limitam uma grande superfície tabular,
elaborada nas sequências do Supergrupo Espinhaço.
MÉTODOS E TÉCNICAS
Para a condução da pesquisa foi seguida a metodologia de Wright (1973) e Augustin (1979, 1995), que
propõem a análise das vertentes a partir de transectos topo/base, em que se mensura o grau de inclinação da
vertente para a identificação de rupturas de declive, a partir dos quais são localizados Sítios Geomorfológicos
(SG). A declividade foi obtida com o auxílio de um clinômetro Suunto de leitura direta e 3 pares de balizas de 2
m à distâncias regulares de 20m. O azimute do transecto é 170 para 350º (SE-NW). Em cada SG foram abertas
trincheiras de até 2m para descrições morfológicas e coleta de amostras das coberturas superficiais,
encaminhadas para análises de granulometria e química de rotina, no Laboratório de Geomorfologia do IGCUFMG, seguindo métodos da EMBRAPA (1997).
RESULTADOS
A vertente estudada mede aproximadamente 700m de comprimento e possui desnível de 60m entre o
topo e a base. Sua morfologia constitui-se de uma borda escarpada de uma falha de empurrão de direção L-W,
concordando com as estruturas regionais. A litologia local é composta por uma sequência predominantemente
metassedimentar (xistos com presença de inúmeras intrusões de quartzo) constituinte do Grupo Costa Sena.
Foram analisados 4 perfis condicionados pela identificação de 4 sítios geomorfológicos (SG).
Perfil 1 - As análises físicas (Gráfico 1) evidenciam fração areia predominante em todo o perfil. Neste
perfil foram verificadas três camadas caracterizadas como Franco Arenosas, B (12 - 30 cm) possui 63% de
areia. A camada C (30 - 40+ ) possui 74% de areia. Os valores de silte/argila denotam menor intemperismo
desse perfil que pode ser condicionada pela renovação constate do material vindo do ravinamento a montante.
Os valores de pH, tanto em H2O como em KCl, tentem a aumentar com a profundidade do perfil. Todos foram
classificados com acidez elevada. A relação ΔpH apresentam valores negativos que indicam coberturas menos
evoluídas indicar rejuvenescimento em A, e coberturas mais desenvolvidas em B e C quando relacionadas à
camada A.
Gráfico 1
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Perfil 2 - Neste perfil foram identificadas três camadas (Gráfico 2) Franco-Arenosa. As camadas A e B
apresentam relação silte/argila, respectivamente 1,06 e 1,65 e são menos intemperizadas. Há uma tendência de
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aumento constante da proporção de silte/argila. O perfil apresenta em sua camada mais superficial o menor valor
na relação (1,06), que aumenta em direção à subsuperfície, indicando que o grau de intemperismo diminui de
acordo com a profundidade da cobertura superficial. Os valores de pH não possuem uma tendência e são
balizados próximo de 4,8 (camadas A e C) e 4,6 (camada B) quando mensurados em H2O e, 3,8 (camadas A e B)
e 3,9 (camada C) em KCl. A eletronegatividade verificada no ΔpH indicam coberturas menos alteradas
Gráfico 2
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Perfil 3 – São identificadas 4 camadas Franco-Arenosas. Os dados de granulometria (Gráfico 3) apontam
predominância de areia e menor concentração de argilas. Diferente das camadas superficiais, a camada D
apresenta aumento da concentração de argila e diminuição da areia (Gráfico 3). Os valores da relação silte/argila
indicam maior grau de intemperismo crescente em relação à das coberturas situadas em superficie. Todos os
valores de ΔpH do compartimento apresentam-se eletronegativos, demonstrando baixo grau de intemperismo.
Gráfico 3
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Perfil 4 - Em todas as camadas deste perfil a distribuição granulométrica foi praticamente a mesma, com
predominância de areias (57-71%) e proporção baixa de argilas (14-26%) e silte (entre 15-17%). O perfil possui
números abaixo de 1,7 para a relação silte/argila o que indica que o intemperismo é pouco ativo, condicionado
pela renovação constate do material aluvial. Os valores de pH nos perfis indicam acidez elevada e relação ΔpH
apresentam valores negativos que indicam coberturas menos evoluídas (Gráfico 4).
Gráfico 4
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DISCUSSÃO
O SG1 apresenta coberturas superficiais pouco desenvolvidas. Essa característica pode estar associada à
significativa declividade ou a uma resistência litoestrutural do compartimento. Estes fatores tenderiam a
propiciar instabilidade local e reduziriam o ritmo de formação das coberturas superficiais. O SG 2 possui uma
dinâmica parecida com o do compartimento à montante. Há predomínio de material arenoso em todas as
camadas (A – 67%, B – 55% e C – 58%) bem como aumento do silte com o aprofundamento do perfil e
proporcional redução da argila. A maior concentração de areia na camada superficial pode estar sendo
condicionada pelo acumulo causado por carreamento pluvial. São aferidos que os SG 1 e SG 2 apresentam um
ritmo instável inibindo a formação das coberturas superficiais. O SG 3 apresenta um ritmo de evolução distinto
dos anteriores pois processam-se condições favoráveis ao aprofundamento e intensificação do intemperismo
químico. Os dados analíticos desse perfil (gráfico 3) demonstram uma grande concentração de areia (59% a
79%) e aumento da fração silte e argila com aumento da profundidade do perfil. A não observância de uma
tendência da relação silte/argila pode indicar uma descontinuidade evolutiva e de materiais. O SG 4 dessa
vertente encontra-se adjacente ao canal fluvial do Ribeirão do Chiqueiro e caracteriza-se como a atual planície
de inundação do sistema fluvial. Os resultados granulométricos do material do perfil mostram que a influência
fluvial é dominante. Existe predominância da fração areia (57-71%) em todo o perfil e relação na distribuição da
areia grossa (camada subsuperficial) e areia fina (camada superficial).
CONCLUSÃO
O grau de evolução das coberturas aparentemente possui fatores determinantes: material parental ou
sedimentos subjacentes, topografia, hidrologia subsuperficial e estrutura geológica. A espessura dos perfis
identificados é condicionada pela topografia local e processos de alteração química e física do substrato rochoso.
O comportamento erosivo está relacionado com a erosão por runnof e solapamento basal. A evolução da vertente
ocorre através da atuação dos processos intempéricos e da erosão regressiva, cuja consequência é a diminuição
progressiva da inclinação entre os compartimentos encontrados.
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INTRODUÇÃO
O entendimento da evolução das vertentes abrange a compreensão dos processos, seus fatores
determinantes, feições e materiais resultantes. Nos ambientes tropicais os processos morfodinâmicos são
resultantes da consonância entre fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, dando ênfase à interface das forças
tectogenéticas e exogenéticas. A fisiologia das paisagens em ambiente tropical responde a uma abordagem de
processos exogenéticos e de seus produtos correlatos, materializados na forma de relevo e de depósitos
inconsolidados. Na área de estudo a qual trata este artigo, os principais processos morfodinâmicos atuantes são o
intemperismo, a erosão e a pedogênese.
Este artigo analisa os aspectos geomorfológicos e a dinâmica evolutiva de uma vertente localizada na
bacia do ribeirão do Chiqueiro - Serra do Espinhaço Meridional, localizada na região centro leste do Brasil.
Destaca-se a análise dos processos erosivos e intempéricos atuantes sobre a litologia e as estruturas herdadas do
substrato rochoso, e quais formas de relevo e materiais são geradas por eles. Os objetivos da pesquisa consistem
em identificar as características de forma, declividade e materiais que compõem a unidade de relevo, analisar a
relação entre essas variáveis e elementos das mudanças e variações dos materiais e associar esses elementos à
dinâmica do fundo de vale e encosta, como maneira de identificar a dinâmica recente envolvida na evolução da
vertente.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A área de estudo (Fig. 1) insere-se na Serra do Espinhaço Meridional, dentro dos limites políticoadministrativos do município de Gouveia. O acesso preferencial pode ser realizado, a partir de Belo Horizonte,
pela BR 040 até a cidade de Paraopeba; pela BR 135 até a cidade de Curvelo e a partir daí pela BR 259. A
geologia local é caracterizada pela exposição de rochas gnáissico-migmatíticas, um granito datado em ca. 2839
Ma e uma seqüência greenstone-belt de ca. 2971 Ma (MACHADO et al., 1989). Essas litologias correspondem
ao embasamento Arqueano, denominado localmente de Complexo Gouveia, e aflora no eixo de um grande
Anticlinório, perturbado por falhamentos de empurrão ou inversos.
Figura 1 – Mapa Geologia da Bacia do Ribeirão do Chiqueiro

Figura 1 – Área de Estudo. Destaque para o mapa geológico da bacia do ribeirão do Chiqueiro

No embasamento afloram rochas metabásicas (intrusões em Sill, Stocks, Diques e Soleiras) orientados
no sentido NNW/SSE, eixo preferencial do sistema regional de falhas e fraturas. Também ocorrem os xistos
verdes do Grupo Pedro Pereira que estão fortemente dobrados e tectonicamente encaixados no embasamento
(SAADI e VALADÃO, 1987). No interior das faixas de cisalhamento aparecem milonitos derivados dos
granitóides (FOGAÇA, 1997). A erosão que atuou localmente no processo evolutivo de formação da Depressão
de Gouveia, sofreu grande influência estrutural e se deu de forma diferenciada, retirando camadas de rochas
metamórficas e expondo rochas do embasamento (AUGUSTIN, 1995). Esse compartimento deprimido encontrase bordejado por escarpas xistosas e quartzíticas subverticais, cujos topos limitam uma grande superfície tabular,
elaborada nas sequências do Supergrupo Espinhaço.
MÉTODOS E TÉCNICAS
Para a condução da pesquisa foi seguida a metodologia de Wright (1973) e Augustin (1979, 1995), que
propõem a análise das vertentes a partir de transectos topo/base, em que se mensura o grau de inclinação da
vertente para a identificação de rupturas de declive, a partir dos quais são localizados Sítios Geomorfológicos
(SG). A declividade foi obtida com o auxílio de um clinômetro Suunto de leitura direta e 3 pares de balizas de 2
m à distâncias regulares de 20m. O azimute do transecto é 170 para 350º (SE-NW). Em cada SG foram abertas
trincheiras de até 2m para descrições morfológicas e coleta de amostras das coberturas superficiais,
encaminhadas para análises de granulometria e química de rotina, no Laboratório de Geomorfologia do IGCUFMG, seguindo métodos da EMBRAPA (1997).
RESULTADOS
A vertente estudada mede aproximadamente 700m de comprimento e possui desnível de 60m entre o
topo e a base. Sua morfologia constitui-se de uma borda escarpada de uma falha de empurrão de direção L-W,
concordando com as estruturas regionais. A litologia local é composta por uma sequência predominantemente
metassedimentar (xistos com presença de inúmeras intrusões de quartzo) constituinte do Grupo Costa Sena.
Foram analisados 4 perfis condicionados pela identificação de 4 sítios geomorfológicos (SG).
Perfil 1 - As análises físicas (Gráfico 1) evidenciam fração argila predominante em todo o perfil. As
camadas foram classificadas quanto a textura como A Franca-Argilosa e B e C Argilosas. Os valores para a
relação silte/argila (Gráfico 1) baixos indicam maior relação de intemperismo e a relação de ΔpH pode indicar
rejuvenescimento em A, e coberturas mais desenvolvidas em B e C quando relacionadas à camada A.
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Perfil 2 - Neste perfil foram identificadas três camadas (Gráfico 2). A camada A é Franco-ArgiloArenosa. As camadas B e C, por sua vez, são definidas como Franco-Argilosas. A camada superficial do perfil
apresenta valor alto de relação silte/argila de 1,04 o que indica grau de intemperismo maior (Gráfico 2). A
relação de ΔpH positiva indica coberturas bastante alteradas quimicamente e permite inferir correlação da
existência de baixo teor de matéria orgânica.

Gráfico 2
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Perfil 3 – São identificadas 4 camadas Franco-Argilo-Arenosas. Os dados de granulometria (Gráfico 3)
apontam predominância de areia e menor concentração de argilas. Diferente das camadas superficiais, a camada
D apresenta aumento da concentração de argila e diminuição da areia (Gráfico 3). Os valores da relação
silte/argila indicam maior grau de intemperismo crescente em relação à das coberturas situadas em superficie.
Todos os valores de ΔpH do compartimento apresentam-se eletronegativos, demonstrando baixo grau de
intemperismo.
Gráfico 3
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Perfil 4 - Em todas as camadas deste perfil a distribuição granulométrica foi praticamente a mesma, com
predominância de areias (59-68%) e proporção baixa de argilas (10-11%) e silte (entre 22-30%). O perfil possui
números acima de 2,0 para a relação silte/argila o que indica que o intemperismo é pouco ativo. Os valores de
pH nos perfis indicam acidez elevada e relação ΔpH apresentam valores negativos que indicam coberturas
menos evoluídas (Gráfico 4).
Gráfico 4
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DISCUSSÃO
O SG1 apresenta coberturas superficiais pouco desenvolvidas. Essa característica pode estar associada à
significativa declividade ou a uma resistência litoestrutural do compartimento. Estes fatores tenderiam a
propiciar instabilidade local e reduziriam o ritmo de formação das coberturas superficiais. O SG 2 possui uma
dinâmica parecida com o do compartimento à montante. Há predomínio de material arenoso em todas as
camadas (A – 67%, B – 55% e C – 58%) bem como aumento do silte com o aprofundamento do perfil e
proporcional redução da argila. A maior concentração de areia na camada superficial pode estar sendo
condicionada pelo acumulo causado por carreamento pluvial. São aferidos que os SG 1 e SG 2 apresentam um
ritmo instável inibindo a formação das coberturas superficiais. O SG 3 apresenta um ritmo de evolução distinto
dos anteriores pois processam-se condições favoráveis ao aprofundamento e intensificação do intemperismo
químico. Os dados analíticos desse perfil (gráfico 3) demonstram uma grande concentração de areia (59% a
79%) e aumento da fração silte e argila com aumento da profundidade do perfil. A não observância de uma
tendência da relação silte/argila pode indicar uma descontinuidade evolutiva e de materiais. O SG 4 dessa
vertente encontra-se adjacente ao canal fluvial do Ribeirão do Chiqueiro e caracteriza-se como a atual planície
de inundação do sistema fluvial. Os resultados granulométricos do material do perfil mostram que a influência
fluvial é dominante. Existe predominância da fração areia (57-71%) em todo o perfil e relação na distribuição da
areia grossa (camada subsuperficial) e areia fina (camada superficial).
CONCLUSÃO
O grau de evolução das coberturas aparentemente possui fatores determinantes: material parental ou
sedimentos subjacentes, topografia, hidrologia subsuperficial e estrutura geológica. A espessura dos perfis
identificados é condicionada pela topografia local e processos de alteração química e física do substrato rochoso.
O comportamento erosivo está relacionado com a erosão por runnof e solapamento basal. A evolução da vertente
ocorre através da atuação dos processos intempéricos e da erosão regressiva, cuja consequência é a diminuição
progressiva da inclinação entre os compartimentos encontrados.
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RESUMO
A bacia do Rio Maracujá, localizada no centro-sul do Quadrilátero Ferrífero no estado de Minas Gerais, vem
sendo vastamente analisada sob a ótica da geologia ambiental e da geomorfologia em razão dos abundantes
voçorocamentos desenvolvidos em perfis de alteração fortemente evoluídos nas rochas do Complexo Bação.
Morfologicamente, o Rio Maracujá também vem se transformando em relação ao balanço hidrológico, tendendo
a apresentar um padrão entrelaçado em alguns trechos, em razão do intenso aporte de sedimentos provenientes
da ação erosiva e pelas atividades antrópicas, como a mineração. Encontram-se na bacia do rio Maracujá muitas
áreas relativas a atividades de fortes impactos ambientais, principalmente, a agricultura, pecuária, ao garimpo de
topázio e a extração de materiais aluviais para construção civil em muitas áreas rurais, dispersas entre as cidades
de Amarantina, Cachoeira do Campo e Santo Antônio do Leite, além de Ouro Preto. Os objetivos principais
deste trabalho correspondem a caraterização geomorfológica utilizando uma série de mapas de apoio a futuros
estudos de zoneamento geoambiental que tem a finalidade de contribuir com a caracterização e controle de
feições erosivas do tipo voçorocamentos muito frequentes na respectiva bacia. Os aspectos fisiográficos
correspondem ao domínio de mares de morro e clima tropical, sendo marcado por duas estações bem definidas:
verão chuvoso (novembro/maio) e inverno seco (junho/outubro). As etapas de trabalho desenvolvidas para a
execução deste estudo sucederam com imagens utilizadas para análise e observação dos estudos morfométricos
da bacia do rio Maracujá na qual foram obtidas do INPE (Topodata) e adaptadas com a utilização do software
ArcGis 10, gerando mapas como padrão de drenagem, de relevo, substrato geológico local, hipsometria, forma
das vertentes e por fim, de declividade. Os fatores condicionantes a formação destas voçorocas está relacionada
ao relevo da região, o tipo de solo, e outros fatores que estão relacionados diretamente à atividade antrópica,
como, desmatamento, ocupação de áreas de preservação ambiental, entre outros. A erosão provocada por
voçorocas é devido à adaptação da rede de drenagem a novas condições hidrodinâmicas antrópicas ou por
alternâncias climáticas. A partir da interpretação dos mapas elaborados é possível perceber que o relevo da bacia
é bastante dissecado, consequente da ação conjugada do quadro litológico e a ação climática, resultando na
predominância de vertentes com formas côncavo-convergentes, fato que influencia na alta concentração de
fluxos hidrológicos gravitacionais, que atuam também na expansão das voçorocas, provocando a retirada
acelerada de sedimentos que são carreados para os canais fluviais, o que condiciona o entrelaçamento do Rio
Maracujá devido ao alto aporte de carga sedimentar advindo dos canais tributários. A análise morfométrica
apoiando os estudos geomorfológicos se mostrou bastante eficiente e indicativa quando aplicada diretamente ao
estudo da bacia hidrográfica do rio Maracujá, principalmente no que tange subsídios para caracterizações e
controle de feições erosivas expressas na paisagem local.

Palavras-chave: Geomorfologia, Morfometria, Rio Maracujá.

INTRODUÇÃO
A bacia do Rio Maracujá localiza-se no centro-sul do Quadrilátero Ferrífero, sendo grande parte
pertencente ao município de Ouro Preto no estado de Minas Gerais, compreendendo uma área aproximada de
145 km (Figura 1). Ao longo do tempo muitas áreas foram degradadas por ação antrópica intensificando a
imposição de processos erosivos comprometendo áreas adjacentes às cidades inseridas no perímetro da bacia.
Expressivamente encontram-se na bacia do rio Maracujá muitas áreas relativas a atividades de fortes
impactos ambientais, sobretudo, a agricultura, pecuária, ao garimpo de topázio e a extração de materiais aluviais
para construção civil em muitas áreas rurais, dispersas entre as cidades de Amarantina, Cachoeira do Campo e
Santo Antônio do Leite, além de Ouro Preto.
No contexto da Geomorfologia, este trabalho constitui importante papel para compreensão do relevo e
dinâmica superficial (exógena) vindo a prevenir impactos ambientais, exatamente aqueles relacionadas à
imposição de feições erosivas altamente evoluídas como ocorre na bacia do rio Maracujá; os objetivos principais
deste trabalho correspondem a uma caraterização preliminar da morfometria e a elaboração de uma série de
mapas que poderão ser usados como apoio à estudos de zoneamento geoambiental, que poderão contribuir com a
caracterização de feições erosivas do tipo voçorocamentos muito frequentes na respectiva bacia, bem como
sinalizar os processos atuantes na formação dos mesmos.
Figura 1: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Maracujá

Fonte:SRTM/TOPODATA

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
A compartimentação geomorfológica da bacia do Rio Maracujá corresponde a três grandes
compartimentos de relevo: o primeiro com cotas altimétricas menores de 894 m tendo por substrato as rochas do
Complexo Bação (granitos, gnaisses e migmatitos); o segundo com cotas intermediárias entre 894 e 1446 m,
modelado em rochas do Supergrupo Rio das Velhas (filitos, xistos, quartzitos), em grande parte resguardado do
rebaixamento vertical por rochas mais resistentes do Supergrupo Minas (quartzitos, itabiritos), que sustentam os
topos das serras da região, compondo o terceiro compartimento com altitudes maiores que alcançam 1446m.
A vegetação primária da bacia do Rio Maracujá segundo Bacellar (2000) é composta por matas fechadas
ao longo da rede de drenagem e nos vales não canalizados em cabeceiras de drenagem, enquanto nas porções
elevadas do embasamento cristalino ocorrem campos abertos. As florestas semideciduais predominam em solos
mais férteis, desenvolvidos a partir de rochas do Supergrupo Rio das Velhas.

Segundo Rezende & Resende (1997), no domínio dos mares de morros, onde se insere o Complexo
Bação, os solos são da classe dos Latossolos. Onde o saprólito é mais delgado, predominam os Argissolos,
normalmente mais férteis. Já nas regiões mais íngremes há o predomínio de Neossolos litólicos ou de
afloramentos rochosos. O clima na bacia é marcado por duas estações bem definidas: verão chuvoso
(novembro/maio) e inverno seco (junho/outubro). A região apresenta alta taxa pluviométrica média anual
(1352,83 mm, entre 1986 e 1996), com ocorrência marcante de chuvas orográficas de acordo com Santos et al.
(2002).
A erosão provocada por voçorocas é devido à adaptação da rede de drenagem a novas condições
hidrodinâmicas antrópicas ou por alternâncias climáticas. As erosões antrópicas, aquelas que têm o homem como
agente central, expressam-se mais evidentemente através das voçorocas, principalmente nas regiões tropicais e
sub-tropicais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho foram utilizados como base cartográfica os dados provenientes da missão SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission) desenvolvido pela NASA, em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e
a Agência Espacial Italiana (ASI), o projeto SRTM é um sistema RADAR que utilizou a técnica de
interferometria para geração do modelo numérico do terreno (MNT) com resolução de 90 metros. Tais dados
foram refinados e disponibilizados em subprodutos SRTM/30 metros pelo projeto TOPODATA (Valeriano,
2008)
que
foram
adquiridos
para
as
análises
destes
estudos
no
endereço
(http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php). Os dados bases para as análises morfométricas foram altimetria,
declividade em seis classes (Embrapa, 1999) e forma de terreno, que foram processados no software ArcView 10,
neste ambiente foram realizadas as etapas de extração de bacias hidrográfica e rede de drenagem, e análise dos
índices morfométricos e interpretação do formato das vertentes.
O presente trabalho contou ainda com uma etapa de campo, onde foram observações acerca da paisagem
da bacia como aspectos deposicionais da planície e dos terraços fluviais do vale do rio Maracujá, além da
observação das voçorocas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise morfométrica da bacia do rio Maracujá consistiu na ferramenta mais indicativa para subsidiar
estudos para caracterizar as voçorocas frequentes nesta bacia (Figura 2).
A bacia do rio Maracujá possui características quanto ao padrão de drenagem em sua maior porção de
formato dendrítico, considerada uma bacia de tamanho médio por ter valores de 145 km e perímetro de 75 km .
O relevo predominante na bacia varia de ondulado a fortemente ondulado. Quanto à forma do terreno, os padrões
que se destacam são de côncavo convergente e convexo divergente.
Figura 2: Feições erosivas do tipo voçorocamentos na bacia do rio Maracujá.

As bases geomorfológicas gerais da área investigada podem ser descritas como colinas convexas e poli
convexas. Na porção norte da bacia há predomínio de relevo do tipo colinas convexas e policonvexas, já na
porção central destaca-se o relevo de cristas dissecadas, e por fim, na porção sul, em patamares maiores,
predomina o relevo serrano.
A construção dos mapas revelou em sua interpretação a partir de uma analise da descrição comprovando
os fatores que causaram o forte voçorocamento ao longo do perímetro da bacia (figura 3). As grandes voçorocas
por estarem inseridas em sua maior parte no Complexo do Bação, onde estão contidas rochas do tipo granitos,
gnaisses e migmatitos, as litologias passaram por processos intempéricos ao longo do tempo, além desses
fatores, outro fator condicionante observado, reflete a um relevo de mares de morro, tipo de relevo mais
vulnerável a erosão. Além de a área possuir em quase totalidade a forma côncavo convergente, que favorecem a
concentração do fluxo gravitacional nas vertentes. As bases geomorfológicas gerais da área investigada podem
ser descritas como colinas convexas e poli convexas.
Figura 3: (a) Mapa de Relevo; (b) Mapa Litológico; (c) Mapa Hipsométrico; (d) Mapa de Formas do terreno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da interpretação dos mapas elaborados é possível perceber que o relevo da bacia é bastante
dissecado, consequente da ação conjugada do quadro litológico e a ação climática, resultando na predominância
de vertentes com formas côncavo-convergentes, fato que influencia na alta concentração de fluxos hidrológicos
gravitacionais, que atuam também na expansão das voçorocas, provocando a retirada acelerada de sedimentos
que são carreados para os canais fluviais, o que condiciona o entrelaçamento do Rio Maracujá devido ao alto
aporte de carga sedimentar advindo dos canais tributários.
A Morfometria se mostrou bastante eficiente e indicativa quando aplicada diretamente ao estudo da
bacia hidrográfica do rio Maracujá, principalmente no que tange subsídios para caracterizações e controle de
feições erosivas expressas na paisagem local.
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RESUMO
O litoral de Itaipuaçu no município de Maricá, estado do Rio de Janeiro, impressiona pela elevada
pureza e tamanho dos grãos de quartzo que formam um arco praial com cerca de 9 quilômetros de extensão,
desde a Serra da Tiririca, a oeste, até o pontal de Itaipuaçu, a leste. Da mesma forma, este litoral chama a atenção
pela alta energia das ondas incidentes, com altura superior a 2 metros durante a ocorrência de ressacas. O
presente estudo teve como objetivo caracterizar o lixo encontrado na praia de Itaipuaçu, quanto à quantidade,
distribuição e composição destes. O plástico representa o resíduo sólido mais encontrado em diversos ambientes
marinhos e costeiros na atualidade, causando grande dano a flora e a fauna dos ecossistemas costeiros. O
monitoramento do lixo na praia de Itaipuaçu contou com observações feitas em 5 pontos distribuídos ao longo de
toda a extensão do arco praial. Os monitoramentos foram realizados durante as estações de verão e inverno de
2013. Os resultados mostram uma maior concentração de lixo na porção oeste da praia de Itaipuaçu, próximo à
Serra da Tiririca. A predominância de lixo composto por plástico corresponde a aproximadamente 70% de todo
o material observado nos dois monitoramentos, representa uma ameaça aos ecossistemas costeiros, podendo
causar uma série de danos aos animais e contribuir para a degradação da praia. Lixo composto por matéria
orgânica e madeira também aparecem em quantidade significativa e representam o segundo e terceiro material
mais encontrado na areia da praia, respectivamente. O plástico é um material de baixa densidade, fácil de ser
transportado por longas distâncias e sua decomposição pode levar séculos para acontecer. O lixo identificado
neste estudo apresenta-se desgastado, o que pode ser o resultado do retrabalhamento destes materiais pela
dinâmica de ondas e marés. Uma parte considerável do lixo observado em Itaipuaçu parece ser proveniente de
fontes externas possivelmente transportados de outras áreas, por meio de correntes costeiras.
Palavras-chave: Itaipuaçu, dinâmica costeira, lixo marinho, plásticos.

INTRODUÇÃO
O litoral de Itaipuaçu, localizado no município de Maricá - estado do Rio de Janeiro (figura 1), apresenta
uma dinâmica acentuada devido à incidência de ondas de alta energia formadas sob condições de tempestades. A
geomorfologia do litoral de Maricá é caracterizada por apresentar praias com declividade acentuada e amplas
variações na largura e morfologia em resposta às mudanças nas condições de mar. As condições de mar nesse
litoral são determinadas pela alta energia das ondas e pelas correntes que se deslocam ao longo da costa (SILVA,
2006; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2014). A variação de maré neste trecho do litoral de Maricá é de no
máximo 1,5 metros (DHN), portanto, são as ondas o processo costeiro predominante na dinâmica costeira.
O litoral de Itaipuaçu é frequentado por uma grande quantidade de pessoas, principalmente nos meses
mais quentes do ano, que acabam por contribuir para o acúmulo de lixo sobre a areia da praia. Esse lixo oferece
risco para os banhistas e compromete a qualidade ambiental da região, uma vez que esses materiais podem
causar problemas devido à proliferação de animais transmissores de doenças, poluição visual e risco à saúde dos
frequentadores (SANTOS et al., 2003). Diante do exposto, este estudo objetivou analisar a composição e
distribuição do lixo ao longo dos 9 quilômetros da praia de Itaipuaçu (figura 1), identificar as fontes potenciais
de lixo e o impacto socioambiental no litoral estudado. Logo, foi necessário quantificar, classificar e avaliar o
estado de conservação do material encontrado na faixa de areia emersa da praia de Itaipuaçu ao longo de duas
estações do ano (verão e inverno de 2013).

Figura 1 – Localização da área de estudo no litoral de Maricá. Fonte: Google Earth, 2013.
A preocupação com o lixo marinho se acentuou na década de 70, quando alguns protocolos
internacionais foram criados, entre eles o International Convention for prevention of Pollution from Ships
(MARPOL, 1973 e 1978, citado por Santos et al.,2008). Este protocolo estabeleceu leis voltadas para a redução
do descarte de óleo por navios e barcos e proibiu o despejo de plástico nos oceanos. Apesar desse e muitos
outros mecanismos legais, o descarte continua acontecendo, sobretudo em função da dificuldade de fiscalização
nos oceanos. Nas regiões costeiras, em geral, predominam dois tipos de lixo: o lixo local, deixado por banhistas
e moradores locais; e o lixo não local, provenientes das correntes marinhas e da dinâmica de ondas e correntes
junto à costa. Os resíduos em grande parte encontrados nos litorais possuem origem antropogênica. O
monitoramento do lixo na região costeira é necessário para que se possa compreender o grau de impacto no
ambiente e, consequentemente, nos ecossistemas costeiros, na saúde humana e na economia. O lixo superficial,
como o plástico, por exemplo, é transportado por longas distâncias pelas correntes e muitos animais, como
tartaruga, focas, baleias, aves em geral, são contaminados por ingestão ou aprisionamento desses resíduos
sólidos flutuantes. Outro problema refere-se aos prejuízos na atividade pesqueira, pois com o aumento do lixo
nos oceanos, aumentam as dificuldades de sobrevivência dos pescadores artesanais.

ÁREA DE ESTUDO
A praia de Itaipuaçu (figura 1) está localizada no município de Maricá, estado do Rio de Janeiro.
Localiza-se a cerca de 13 km a leste da entrada da Baía de Guanabara e possui 9 km de extensão no sentido
leste-oeste, sendo limitada a oeste pela Serra da Tiririca, a leste pelo Pontal de Itaipuaçú e ilhas Maricá e ao sul
pelo oceano Atlântico. A praia de Itaipuaçu foi escolhida para a realização deste estudo por apresentar problemas
decorrentes do acúmulo de lixo na faixa de areia e pela elevada dinâmica deste ambiente devido à alta energia
das ondas incidentes, principalmente durante a ocorrência de tempestades. Estudos realizados por Muehe (1975),
Silva (2006) e Silva et al. (2008) neste litoral contribuíram de forma significativa para a aquisição de
conhecimentos sobre a dinâmica da praia em questão. Porém, é necessário conhecer os impactos causados pelo
lixo nessa praia e as principais áreas-fonte. Os sedimentos deste arco praial são constituídos basicamente de areia
quartzosa muito grossa com pequenos seixos (setor oeste) e grossa (meio do arco e setor leste), evidenciando
uma diminuição progressiva em direção a leste. Fragmentos de arenitos de praia e conchas de vários tamanhos
são encontrados principalmente no setor oeste (SILVA et al., 2008). A incidência de ondas junto à praia de
Itaipuaçu é diferenciada em função da intensidade e direção das mesmas, que podem ser de SE, S e SW e a
interação das mesmas com o costão rochoso da Pedra do Elefante. As maiores variações na morfologia e na
largura da praia ocorreram no extremo oeste, em resposta à maior vulnerabilidade deste trecho às mudanças nas
condições de mar. A ação predominante de ondas de SE forma correntes de deriva litorânea em direção a oeste,
ocasionando um alargamento da praia nesta direção (SILVA et al., 2008).
METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho consistiu primeiramente de uma pesquisa bibliográfica sobre os ambientes
de praias arenosas e poluição por lixo nesses ambientes. Em seguida, foram definidos os pontos de
monitoramento ao longo do litoral de Itaipuaçu. Foi utilizada a amostragem na faixa de areia da praia, para
definir a quantidade, composição e grau de contaminação do litoral estudado. Para tal, foram realizados trabalhos
de campo para a quantificação e classificação do lixo encontrado na praia. Posteriormente, os dados foram
analisados considerando-se a distribuição dos materiais encontrados, o tipo de material e as prováveis fontes e
variáveis responsáveis pela distribuição destes ao longo do litoral. Os dados foram coletados em duas estações:
verão de 2013 e inverno de 2013. Foram escolhidos 5 locais de monitoramento, distribuídos ao longo dos 9
quilômetros do arco praial de Itaipuaçu (figura 1). Para os monitoramentos foram selecionadas áreas sobre o póspraia com dimensões de 20 x 50 metros para a identificação, quantificação e descrição do lixo. O material
encontrado em cada uma dessas áreas foi devidamente contado, catalogado e fotografado. Posteriormente, foi
realizada a caracterização do lixo e verificação do estado de conservação destes materiais, fundamental para se
entender a relação entre a origem e distribuição destes pelos processos costeiros associados à dinâmica de ondas,
correntes e marés. Os dados gerados a partir dos levantamentos de campo foram processados no software
Microsoft Excel, por meio do qual foram organizados em tabelas e gráficos contendo a quantidade, o tipo de
material e demais observações obtidas por ocasião dos monitoramentos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostram uma maior concentração de lixo na porção oeste da praia de Itaipuaçu, próximo à
Serra da Tiririca. Através do monitoramento realizado na praia de Itaipuaçu nas estações de verão e inverno de
2013, verificou-se que a área do perfil A é a que apresenta maior quantidade de lixo na faixa de areia emersa da
praia (tabela 1 e figura 2). A quantidade de lixo encontrada na praia de Itaipuaçu no verão de 2013, 1.369, foi
quatro vezes maior que a verificada no inverno de 2013, 343 (tabela 1 e figura 2). Essa diferença aponta para
uma poluição mais intensa no verão devido ao maior número de frequentadores na estação quente. O plástico foi
o material residual mais encontrado ao longo dos 9 quilômetros de litoral, correspondendo a 72 e 55% de todo o

material encontrado no verão e inverno de 2013, respectivamente (tabela 1 e figura 2). O plástico é um material
de baixa densidade e fácil de ser transportado por longas distâncias, a sua decomposição pode levar séculos para
acontecer. A predominância de lixo composto por plástico representa uma ameaça aos ecossistemas costeiros,
podendo causar uma série de danos aos animais e contribuir para a degradação da praia. Lixo composto por
matéria orgânica e madeira também aparecem em quantidade significativa e representam o segundo e terceiro
material mais encontrado na areia da praia, respectivamente (tabela 1 e figura 2).
Tabela 1 – Quantidade e composição do lixo monitorado no verão e no inverno de 2013 na praia de Itaipuaçu.
Tipos de lixo
Verão -– 2013
Inverno - 2013
Perfis
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Matéria organic
49
46
4
10
4
40
6
11
15
12
Tecido
6
0
3
4
1
1
1
0
8
0
Papelão
4
2
2
3
1
0
0
0
0
0
Madeira
50
21
16
10
9
1
2
6
0
0
7
Plástico
362
258 157 157 52
88
12
47
35
Ferro
4
4
0
0
0
1
0
0
1
0
Vidro
11
4
7
8
0
1
3
1
1
1
Borracha
4
27
9
8
0
4
0
0
5
5
Parafina (vela)
1
0
8
6
0
0
0
0
5
0
Isopor
2
1
7
5
7
5
1
1
3
3
Alumínio
7
1
3
4
0
1
1
0
2
0
Nylon
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Cerâmica
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Espuma
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Total
500
364 216 215 74
143 27
27
85
61

Figura 2 – Composição do lixo monitorado na praia de Itaipuaçu no verão e inverno de 2013.
O lixo identificado neste estudo apresenta-se desgastado, o que pode ser o resultado do retrabalhamento
destes materiais pela dinâmica costeira. Apesar da predominância de lixo no verão, boa parte do material
observado em Itaipuaçu parece ser proveniente de fontes externas, possivelmente transportados de outras áreas
pelas correntes costeiras. Essa característica é mais notável no inverno quando, além do aspecto desgastado e
envelhecido do lixo, foram identificados diversos itens danosos à saúde humana e ambiental, tais como
inseticidas, vidros, ferro enferrujado, madeira antrópica com pregos entre outros. Esses materiais, em grande
parte, não parecem ter sido deixados pelos usuários da praia, sendo provavelmente oriundos de fontes externas,
seja de outras praias ou até mesmo material descartado no mar por embarcações (navios, barcos de pesca,
plataformas de petróleo, etc.). O lixo flutuante encontrado na praia de Itaipuaçu parece ter sido trazido para esse

ambiente pela dinâmica das ondas e correntes e, posteriormente, depositado sobre a faixa de areia emersa na área
de alcance máximo das ondas durante a maré alta (Figura 3). Correntes de deriva litorânea nesta praia
predominam em direção a oeste, que também apresenta maior dinâmica (SILVA et al., 2008), tendendo a
contribuir para a maior concentração de lixo neste setor da praia.

Figura 3 – Lixo acumulado sobre o pós-praia formando uma linha de deixa, representando o alcance máximo das
ondas por ocasião da maré alta. Fotos: março de 2103.
CONCLUSÃO
O lixo pode provocar diversos problemas no ambiente praial, como poluição visual, problemas à saúde e
bem-estar de seus frequentadores e danos à fauna marinha. A praia de Itaipuaçu é bastante utilizada para diversas
atividades de lazer, como a prática de esportes, pesca, etc. Nessa praia, o lixo tende a se concentrar na porção
oeste, tanto pelo uso mais intenso deste setor da praia, principalmente no verão, quanto pela maior dinâmica de
ondas e correntes que contribuem para o acúmulo de lixo no mesmo local. A predominância de materiais de
plástico constitui uma ameaça aos ambientes costeiros e pode causar uma série de prejuízos aos ecossistemas
marinhos. A presença de matéria orgânica e madeira com pregos enferrujados na praia colocam os
frequentadores em risco e compromete o uso deste ambiente para as atividades de lazer. O aspecto desgastado do
lixo e a presença de materiais que não costumam ser usados pelos frequentadores nas praias apontam para uma
contribuição de fonte externa, possivelmente marinha.
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RESUMO
A termocronologia de baixa temperatura vêm sendo empregada amplamente no estudo evolutivo de
margens continentais passivas. A evolução das bacias sedimentares da margem costeira angolana foi marcada
pela interação entre processos tectônicos, magmáticos e geomorfológicos ocorridos durante a abertura do
Atlântico Sul no Mesozóico e ao longo do Cenozóico, que estariam relacionados a reativações de estruturas,
soerguimentos da margem e a eventos denudacionais, que influenciaram na evolução da grande falha norte-sul,
do Grande Escarpamento, nas taxas de sedimentação das bacias marginais e consequentemente, a formação e a
localização dos depósitos de hidrocarbonetos. O presente estudo tem a intenção de fornecer dados importantes
referentes a evolução do segmento de margem da bacia do Namibe, dada a escasses de trabalhos na região e a
sua importância para a prospecção de hidrocarbonetos, desta forma, foram coletadas amostras de rocha para
análise por traço de fissão e (U-Th)/He em apatitas, ao longo de um perfil leste-oeste entre as cidades angolanas
de Namibe e Lubango, que abrangem uma área de amostragem desde a porção onshore da bacia do Namibe até
seu embasamento adjacente.
Para o segmento de margem das bacias do Kwanza e Benguela são sugeridos três eventos termais
principais iniciados no Jurássico, Neocretáceo e no limite Oligoceno-Mioceno, os quais estariam relacionados a
soerguimentos, ao aumento nas taxas de sedimentação e ao início da tectônica thin-skinned devido à
movimentação do sal para offshore, com a formação de diápiros, falhas lístricas e rafts. Eventos térmicos
associados a intensa denudação e reativação de estruturas pré-existentes também são documentadas na Namíbia
e na África do Sul. Eventos mais recentes de soerguimento ocorridos no Plio-Pleistoceno na margem angolana
são sugeridos também por dados lito-estratigráficos e aumento da sedimentação para offshore associado ao
crescimento de leques aluviais.
Acreditamos que fatores tectônicos e climáticos atuam em conjunto durante a evolução da margem e
contribuem para o aumento nas taxas de sedimentação para as bacias offshore. A aplicação da sistemática (UTh)/He possibilitará obtenção de histórias térmicas mais completas, visto que registra eventos ocorridos em
níveis crustais mais rasos, sendo possível a interpretação de eventos em períodos mais recentes como no
Plioceno e Pleistoceno.
Palavras-chave: traço de fissão, (U-Th)/He, margem angolana, bacia do Namibe.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
A área está localizada no sudoeste do território angolano próximo a divisa com a Namíbia, entre as
cidades de Namibe e Lubango, abrangendo uma região que vai do litoral até o planalto de Humpata à oeste.

Figura 1: Localização da área de estudo dentro do continente africano (imagem superior esquerda), com detalhe para as
divisas aproximadas das bacias angolanas offshore (imagem superior direita) e para as amostras coletadas (imagem
inferior).

CONTEXTO GEOLÓGICO
O embasamento Pré-Cambriano do oeste de Angola é dividido nos compartimentos geotectônicos norte e
sul, localizados respectivamente à norte e à sul do Horst do Kwanza. O compartimento geotectônico sul é
representado pelo Cráton de Angola bordejado pelas Faixas Kaoko e Damara, respectivamente à oeste e à sul do
mesmo (HEILBRON et al. 2008). A área de estudo abrange unidades da bacia onshore do Namibe e do
embasamento Pré-Cambriano do Cráton de Angola, este último, representado pelas Zonas Poliorogênica
Costeira, Lubango-Cassinga e pelo Complexo Gabro-Anortosítico do Oeste de Angola.
REVISÃO TEÓRICA
Durante o Eocretáceo, sobre influência da pluma de Tristão da Cunha, o sudoeste da África sofre os
processos de rifteamento com predomínio de extensão principal NE-SW para as bacia rifte do Kwanza e
Benguela (GUIRAUD et al. 2010) e regime de extensão ENE-WSW para o noroeste da Namíbia (SALOMON et
al. 2012). Nesta fase ocorre sedimentação fluvio-lacustre com a deposição das primeiras rochas fonte de
hidrocarbonetos (BEGLINGER et al. 2012). Durante a deposição carbonática, as ombreiras do rifte sofrem
soerguimento com inicio dos processos de difusão e incisão fluvial sobre as mesmas (GILCHRIST et al. 1994).
Incursões marinhas sobre a cordilheira vulcânica Walvis controlaram a deposição da sequência evaporítica

(EICHENSEER et al. 1999). Durante o Neocretáceo com a abertura progressiva do Atlântico Sul e o afogamento
da cordilheira Walvis, a costa oeste da África se torna um ambiente de mar aberto com início da deposição de
sedimentos marinhos profundos em condições climáticas hipersalinas e anóxidas que favoreceram a deposição
de carbonatos seguidos por folhelhos fonte (BROWNFIELD & CHARPENTIER 2006). Dados de traço de fissão
inferem eventos térmicos nesta fase associados a soerguimentos na margem angolana (JACKSON et al. 2005),
no noroeste da Namíbia (LUFT et al. 2005) e na margem sul da África do Sul (TINKER et al. 2008); a
magmatismo e inicio dos processos denudacionais, com o desenvolvimento da superfície de aplainamento
africana (BURKE & GUNNELL 2008). No noroeste da Namíbia e na África do Sul são inferidas altas taxas de
denudação devido a elevação do relevo e rebaixamento do nível de base, bem como reativações de estruturas e
mudanças cinemáticas das placas dos oceanos Atlântico e Índico, além de inversões de bacias no leste, centro e
oeste da África (GALLAGHER & BROWN 1997). Ainda no Neocretáceo, é documentado um grande hiato
estratigráfico na bacia de Benguela e ocorre o primeiro episódio de tectônica thin-skinned na bacia do Kwanza,
associada ao soerguimento e inclinação da margem continental para offshore dando inicio a movimentação do
sal e a formação de rafts e falhas lístricas (DUVAL et al. 1992). Baixas taxas relativas de sedimentação para as
bacias offshore da margem angolana são explicadas pelo clima predominantemente árido da época, com o início
da formação de lateritas sobre a superfície africana na África meridional (BURKE & GUNNELL 2008;
MACGREGOR 2013). No Paleoceno são registrados dois grandes hiatos estratigráficos na bacia de Benguela e
dados de traço de fissão sugerem um resfriamento de 20°C na porção interna e de até 85°C na borda leste da
bacia à partir desta época. No Eoceno ocorrem mais dois grandes hiatos na bacia de Benguela, sendo que o
último termina no Oligoceno (JACKSON et al. 2005). O Oligoceno-Mioceno é marcado pelo fim da quiescência
tectônica com o retorno de grandes eventos termais e denudacionais na África meridional, impulsionados pela
instalação da superpluma africana (pluma de Afar) (CONRAD & GURNIS 2003) com o surgimento de uma
região de topografias elevadas denominada de superswell africana (NYBLADE & ROBERTSON 1994), devido
ao estiramento crustal e elevação da anomalia mantélica (LITHGOW-BERTELLONI & SILVER 1998). Dados
termocronológicos e geofísicos estimam evento de resfriamento regional e soerguimentos na África meridional,
documentado nas margens oeste, sul e leste do continente. São documentados soerguimentos e deformações na
superfície africana, com o fim de seu ciclo erosivo (BURKE & GUNNELL 2008). Na bacia do Kwanza é
registrado grande evento termal no Mioceno que seria compativel com exumação de até 3 km à sul do Horst do
Kwanza, com taxas de resfriamento estimadas entre 30 e 45°C no embasamento à leste da bacia à partir desta
época (JACKSON et al. 2005). Dados sísmicos também sugerem soerguimento e erosão de até 1 a 2 km na bacia
do Kwanza. No Oligoceno-Mioceno é atribuído o início do segundo episódio de tectônica thin-skinned das
bacias da margem oeste africana, por reativação da zona de descolamento da sequência evaporítica com a
formação de rafts e reativação de falhas lístricas na região do talude superior e cannopies, falhas extensionais,
diápiros e inversões estratigráficas associadas à empurrões imbricados no talude inferior (HUDEC & JACKSON
2004). A queda do nível de base devido aos eventos de soerguimento e inclinação da margem e devido também
ao início da calota de gelo na Antartica, bem como condições climáticas mais úmidas na margem oeste,
contribuiram para a formação de canions submarinos e aumento da incisão fluvial, com aumento do aporte
sedimentar para as bacias da margem angolana, iniciando-se assim, grandes processos erosivos na cadeia de
montanhas do Mayombe (MACGREGOR 2013; MARTON et al. 2000). Durante o Plioceno ocorrem
soerguimentos associados a formação da escarpa de Chela (GUIRAUD et al. 2010) e continuam-se os processos
de erosão e de sedimentação, os quais conduziram à formação do atual canion submarino do Congo, com 230 km
de extensão e 2.3 km de profundidade (BABONNEAU et al. 2010). Na bacia do Kwanza é documentado um
hiato estratigráfico que se prolonga até o Pleistoceno (JACKSON et al. 2005). Do Pleistoceno ao recente são
encontradas evidências de soerguimento da margem angolana, tais como paleodeltas, paleoterraços, paleovales e
falésias marinhas a centenas de metros acima do nível do mar atual (GUIRAUD et al. 2010), associados também
ao fato de grandes rios africanos apresentarem perfil longitudinal convexo, o que evidencia a imaturidade do
relevo (MACGREGOR 2013). Resultados de traço de fissão em apatita obtidos por Rosante (2013) a nordeste da
cidade de Namibe, mostram que idades mais jóvens que o break-up tendem a estar mais próximas a costa,
comportamento este verificado por outros trabalhos termocronológicos ao longo da margem africana, sendo um
comportamento compatível com o modelo de evolução do relevo por meio do recuo lateral de escarpa. As idades

obtidas pelo autor indicam forte soerguimento no Neocretáceo-Paleoceno, observado pela verticalidade no
gráfico de idade versus altitude.

Figura 2: Gráfico de temperatuta versus idade (modelagem inversa) com a história térmica e respectivo histograma de
comprimento de traços obtida para a amostra TF-1169, retirado de Rosante (2013).

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos dados previamente expostos, parece que um conjunto de fatores atuaram na evolução da margem
continental angolana e faz-se necessário uma análise interdisciplinar apoiada não só em trabalhos
termocronológicos, mas também em dados lito-estratigráficos, geofísicos e geomorfológicos. Dentre estes
fatores, acreditamos que tanto tectônica quanto o clima influenciaram na evolução da margem e na aporte
sedimentar das bacias offshore, visto que eventos de soerguimento e condições climáticas úmidas atuando de
formas isoladas, não necessariamente implicam em aumento nas taxas de sedimentação.
Nós acreditamos que ambas as origens mesozóica e cenozóica para o relevo da África meridional e do
Grande Escarpamento costeiro devem ser levadas em consideração, além da possibilidade de futuras modelagens
revelarem outras idades para eventos térmicos, como a sugerida pela história térmica de Rosante (2013) que
aponta para um possível evento de resfriamento no Plioceno. Concordamos com Jackson & Hudec (2005) de que
eventos térmicos e soerguimentos podem variar em pequenas distâncias, o que limita a extrapolação dos eventos
para grandes áreas como é sugerido por Burke & Gunnell (2008) para toda a África meridional. Os vários
episódios de soerguimento, denudação e reativações de estruturas da margem angolana registrados por técnicas
termocronológicas, informações lito-estratigráficas e geomorfológicas, sugerem uma evolução policíclica para o
segmento de margem.
Os dados termocronológicos do presente trabalho que ainda estão em processamento, permitirão a
obtenção de histórias térmicas mais detalhadas a medida que a sistemática (U-Th)/He pode detectar eventos
térmicos em porções mais rasas da crosta e consequentemente, registrar eventos mais recentes no Plioceno e
Pleistoceno.
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A Ilha de São Sebastião localiza-se no litoral Norte do estado de São Paulo, e abrange o município de Ilha Bela.
Está inserida no contexto geológico da província da Serra do Mar, é controlada por falhas de direção NE a ENE.
As Ilha é composta por rochas sieníticas cretáceas são introduzidas em gnaisses pré-cambrianos, sendo esta
cortada por um grande número de diques, de orientação NE. São apontados pelo menos dois ciclos magmáticos
distintos e sucessivos que seriam responsáveis por darem origem a essa configuração. Hennies & Hasui (1977)
descrevem o primeiro como sendo constituído por diques básicos do Cretáceo Inferior enquanto que o segundo
como sendo a formação dos três stocks alcalinos da ilha (Serraria, São Sebastião e Mirante) e os diques
alcalinos, datados do Cretáceo Superior. As idades dos stocks alcalinos estariam por volta dos 81Ma coincidindo
com as idades do magmatismo alcalino de Poços de Caldas. No presente trabalho são analisadas 7 amostras
distribuídas pela ilha, sendo que as idades obtidas coincidem com os dois ciclos magmáticos descritos. Dentre as
amostras, duas do embasamento pré-cambriano, (região central da ilha 49.4±4.8; região norte da ilha,
121.1±11.5), duas do stock Serraria a norte da ilha (88.2±8.5; 112.5±13), duas do stock São Sebastião a sudoeste
da ilha (71.3±7.9; 89.4±13.4) e uma localizada num dos diques alcalinos na região oeste da ilha (91,1±11.2).
Assim é possível perceber que a maioria das idades obtidas são próximas as idades geocronológicas obtidas
anteriormente na ilha, tanto para os diques básicos (~130Ma) quanto para os stocks alcalinos (~80Ma).
Entretanto as idades mais antigas tanto no embasamento quanto no stock estão localizadas ao norte da ilha
enquanto que as demais estão no centro e sudoeste. A amostra com idade de 49.4±4.8 Ma está muito próxima à
diques básicos que podem ter sido reativados posteriormente com a reativação que deu origem ao Rift
Continental do Sudeste (Zalán e Oliveira, 2005), no entanto mais estudos devem e já estão sendo feitos para que
se tenha melhores conclusões a respeito desses eventos.
Apoio: CAPES/PROBRAL processo 12809/13-6
Palavras-chave: Termocronologia, Ilha de São Sebastião, traços de fissão em apatitas, Ilha Bela.
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A relação entre os eventos tectônicos e os processos geodinâmicos superficiais é apresentada com diferentes
enfoques em estudos de Geologia e Geomorfologia Tectônica realizados tanto em domínios de margens ativas
como em margens passivas. Importantes abordagens se baseiam na utilização de métodos como o de
termocronologia, que pode fornecer informações sobre as taxas de denudação, variáveis espacial e
temporalmente, e que são fundamentais para a análise da configuração atual e condição de “equilíbrio dinâmico”
da paisagem. O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados obtidos a partir da aplicação da
termocronologia (U-Th)/He em apatita (AHe) na quantificação da denudação na margem continental do sudeste
do Brasil ao longo do Mesozoico-Cenozoico, numa seção NW-SE, definida transversalmente às estruturas précambrianas a partir da Serra da Mantiqueira até a Baixada da Guanabara, englobando os riftes do Paraíba do Sul
e Litorâneo e grábens associados. A análise integrada das idades AHe, em conjunto com os padrões de tempotemperatura (t-T) definidos a partir dos modelos HeFTy (Ketcham, 2005) e calibrados para o modelo de difusão
Radiation Damage Accumulation and Annealing Model (RDAAM) (FLOWERS et al., 2009), revelaram
episódios de resfriamento rápido, os quais mostram correlação direta com episódios de reativação e
soerguimento na margem continental e com registros nas bacias continentais e marginais. O método de Raab et
al. (2002) foi utilizado para estimar o total da superfície denudada. As taxas de erosão médias foram calculadas
segundo método proposto por Burbank e Anderson (2001), o qual considera a temperatura de fechamento do
termocronômetro, a paleotemperatura e o gradiente geotérmico. Os cálculos foram realizados com gradientes
geotémicos de 30, 35 e 50oC, considerando-se a evolução tectono-termal no período analisado. As estimativas de
denudação total, calculadas inicialmente a partir do perfil idade-elevação e, em seguida, a partir dos padrões t-T
gerados pela modelagem das histórias térmicas, com dados entre 165 e 65 Ma, variam entre 1,2 e 2,8 km. As
taxas de erosão variam entre 15,2 e 35,3 m/Ma para um gradiente térmico de 30oC/km. A evolução da área
indica não apenas a influência de um evento específico mas, possivelmente, uma combinação de episódios que
se alternaram e/ou atuaram em conjunto em determinados períodos e que deixaram registros na topografia
observada atualmente na área e nas bacias sedimentares marginais e intracontinentais. A alternância entre os
eventos de resfriamento, em geral rápidos e, então, associados a pulsos de soerguimento da margem continental
representam elementos importantes para entender a evolução da área. Destaca-se a interação tectônica-clima,
com períodos nos quais a ação tectônica foi mais efetiva e, consequentemente, a denudação tectônica mais
atuante e outros nos quais a ação climática foi fundamental para a disponibilização e remoção de material via
denudação erosional.
Apoio: CAPES, Comissão Fulbright, Arizona State University, UERJ, UFRRJ
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Atualmente a mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma decisiva para
o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida, além de ser fundamental para o desenvolvimento de uma
sociedade equilibrada. No estado de Minas Gerais, as atividades de mineração localizam-se principalmente na
região do chamado “Quadrilátero Ferrífero”. Em termos fisiográficos, o Quadrilátero Ferrífero é composto por
um relevo caracterizado por longas cadeias de montanhas, com picos robustos e elevados, onde nascem afluentes
do Rio Doce e onde estão localizadas as principais minas e jazidas de ferro do sudeste do País. É neste contexto
que se instala um dos principais agravantes ambientais da atualidade, no que diz respeito à preservação dos
recursos hídricos, uma vez que os canais fluviais dependem, além dos condicionantes geológicos naturais, da
forma que a humanidade os utiliza. De outro lado, existem processos intempéricos e erosivos atuantes de forma
intensa, e como as cristas das montanhas são modeladas quase que totalmente por metaquartzo-arenitos e por
itabiritos, recobertos por lateritas ferruginosas, é de se esperar que os aluviões dos rios que nascem nessas
regiões contenham fragmentos desses litotipos e minerais que compõem essas áreas-fontes. Nestas condições,
identificar a disponibilização e distribuição de minerais de ferro presentes em sedimentos da bacia do Rio
Piracicaba, afluente do Rio Doce, a partir de estudos estratigráficos e mineralógicos, principalmente naqueles
localizados nos terraços deste rio, é de fundamental importância para compreender até que ponto a dispersão
desses sedimentos ocorre de forma natural, isto é, sem a influência industrial dos últimos 70 anos. A área do
presente trabalho estende-se do extremo SE do Quadrilátero Ferrífero, onde ocorrem rochas de seqüências
supracrustais, até a região de Ipatinga, onde predominam rochas essencialmente de natureza granito-gnáissicas.
Tal região abriga as mais importantes minerações de ferro a céu aberto do Sudeste do País. Inicialmente, foi
realizado o reconhecimento morfológico regional da área através de mapas topográficos e geológicos, fotografias
aéreas, ortofotos, imagens de radar e satélite e imagens Google Earth, com intuito de selecionar os rios alvo de
estudo. Dentre aqueles segmentos identificados previamente, selecionou-se os terraços e paredes do canal que
foram objetos de adensamento de estudo: em suas escarpas foram levantados perfis de fácies em escala 1:100
levando-se em consideração as estruturas sedimentares, granulometria do material, textura, composição
mineralógica, bem como a presença ou ausência de material antropogênico. Paralelamente, foram amostrados
sedimentos no canal procurando coletar aqueles depositados nas mesmas condições energéticas presentes nas
fácies selecionadas nos terraços e paredes dos canais. Os sedimentos coletados passaram por análise
granulométrica convencional por peneiramento, e na granulometria areia fina foram contados aleatoriamente 200
grãos e identificados os tipos mineralógicos em lupa binocular. Por fim, terraços representativos foram datados
em pontos chaves da bacia por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). Com isso, pretende-se
reconhecer a distribuição natural dos minerais de ferro nos depósitos aluviais recentes dessa bacia, provenientes
das unidades litoestratigáficas ricas em ferro e da influência antrópica na dispersão.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Palavras-chave: Minerais de ferro, Rio Piracicaba, LOE
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O anelídeo Phragmatopoma l. KINBERG (1867) é encontrado ao longo da zona de costa oriental das Américas,
onde este possui hábito bentônico séssil, fixando-se em recifes de areia bioconstruídos de areias ligadas por
secreção proteica em regiões de substrato consolidado, como rochas cristalinas e beach rocks. Pertencente à
Família dos Sabelarídeos (Sabellariidae), seus recifes são importantes balizadores do nível relativo do mar
(NRM) durante o Holoceno, por habitarem zona de vida equivalente ao de vermetídeos, sendo útil em estudos de
variação do NRM quando estes últimos estão ausentes. Também é de grande interesse na pesquisa para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de biopolímeros. O presente trabalho busca a caracterização da textura e
composição das areias de praia e recife de Phragmatopoma l. e como se dá sua seleção textural e composicional
dos sedimentos, quando em comparação com as praias adjacentes.
No período de baixa-mar, uma coleta foi feita em seis diferentes locais da orla de Fortaleza (CE), de amostras de
areia de praia e recife. As coletas foram feitas tanto em substratos naturais (como rochas do embasamento e
beach rocks) como em locais artificialmente construídos (como espigões e colunas de pontes). Análise de
componentes arenosos do arcabouço à lupa binocular, quantificação do teor de carbonato (calcímetro de Bernard
modificado) nas amostras e de teor bruto de matéria orgânica (Grant-Gross) foram os métodos utilizados nesta
etapa preliminar. Os resultados apontaram maior concentração de bioclastos associados às areias de recife (6%
em média, contra apenas 1,6% nas praias), sobretudo componentes carbonáticos como miliolídeos (41,8%),
fragmentos de moluscos indiferenciados (34,6%) e foraminíferos bisseriados (9,5%). O teor de carbonato de
cálcio, que incluiu a fração lamosa das amostras, também foi (em média) maior nas amostras de recife (70,6%)
do que nas praias (13%). A menor diferença analítica ficou por conta dos valores de matéria orgânica, apenas
ligeiramente maiores em amostras de recife (1,41%) do que nas praias (0,98%).
Os resultados até agora apontam para uma predileção por componentes bioclásticos na seleção biossedimentar
do poliqueta, independentemente do substrato de fixação. Este resultado é concordante com estudos preliminares
realizados na costa atlântica da América do Norte para poliquetas do mesmo gênero. Análises em andamento
envolverão um número maior de amostras e novas análises no intuito de verificar as causas dessa predileção (i.e.
hidrodinâmica de partículas suspensas) e/ou se há seleção biossedimentar voltada para componentes terrígenos
(i.e. granulação, minerais pesados).
Palavras-chave: biossedimentação, recife, textura.
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RESUMO
A área de estudo abrange o curso inferior do rio Itapemirim, que tem sua foz junto à cidade de
Itapemirim, no sul do Estado do Espírito Santo. Geologicamente a área é composta por um embasamento de
rochas gnáissicas, sobreposto por rochas sedimentares do Grupo Barreiras e por planícies com depósitos
sedimentares fluviais, lagunares e marinhos. O embasamento, do Neoproterozóico, é composto por paragnaisses
aluminosos (granada – biotita gnaisses) do Complexo Nova Venécia e por ortognaisses charnockíticos do
Complexo Basal. O Grupo Barreiras, que representa uma cobertura sedimentar sub-horizontal do Neógeno, não
apresenta afloramentos na área, mas nas falésias litorâneas do sul do Estado do Espírito Santo, suas rochas estão
representadas por sedimentos pouco consolidados, predominantemente areno-argilosos, com camadas laterizadas
e níveis conglomeráticos. Da linha de costa para o interior, os depósitos sedimentares da planície litorânea são
compostos por areias marinhas holocênicas, seguidas, para oeste, por areias marinhas pleistocênicas, em um
nível de altitude um pouco mais elevado. Essas areias apresentam um horizonte superficial orgânico de areias
escuras, sobrepondo areias muito brancas, em diversos locais exploradas para uso em construção civil. A parte
mais larga da planície fluvial, próximo a foz, está entulhada por depósitos lagunares holocênicos, constituídos
por sedimentos sílticos e areno-argilosos, de cor cinza, com níveis escuros, ricos em matéria orgânica e
localmente contendo conchas de moluscos bivalves. Os sedimentos lagunares encontram-se, na maior parte,
recobertos por depósitos fluviais holocênicos, que dominam as planícies mais para o interior do Itapemirim e de
seus afluentes e são constituídos por sedimentos argilosos e sílticos de planície de inundação, entremeados por
depósitos arenosos do canal atual e de numerosos paleocanais, estes últimos encimados por argilas orgânicas e
bem visíveis nas imagens. Na área de estudo, distingue-se três unidades geomorfológicas. A planície litorânea,
que é a área mais baixa e relativamente plana, é composta por um modelado de acumulação marinha, junto ao
litoral, onde foram depositadas as areias marinhas holocênicas e pleistocênicas, que apresentam expressivas
estruturas de cordões litorâneos. A planície apresenta também, em sua parte mais larga, um modelado de
acumulação fluvio-marinha, com sedimentos lagunares, recobertos por sedimentos aluviais, passando, mais para
o interior, para um modelado de acumulação fluvial, com depósitos unicamente aluvionares. Outra unidade
geomorfológica é representada pelos tabuleiros costeiros, com altitudes um pouco mais elevadas, ultrapassando
20 m, que apresentam um relevo dissecado, com elevações de topos aplainados, desenvolvido sobre os
sedimentos horizontalizados do Grupo Barreiras. Mais para o interior ocorre a terceira unidade geomorfológica,
representada por um relevo colinoso, com elevações abauladas e com altitudes um pouco mais elevadas que a
dos tabuleiros e que faz parte da unidade de Colinas e Maciços Costeiros, caracterizada por um relevo
desenvolvido sobre estrutura falhada e dobrada da extremidade nordeste do Cinturão Ribeira.
Palavras-chave: Rio Itapemirim, geologia, geomorfologia.
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RESUMO
A área de estudo abrange o curso inferior do rio Reis Magos, que tem sua foz junto ao bairro de Nova
Almeida, município de Serra, na costa leste do Estado do Espírito Santo. Geologicamente a área apresenta um
embasamento de rochas gnáissicas, intrudido por um corpo granítico e sobreposto por sequência sedimentar do
Grupo Barreiras e por depósitos sedimentares fluviais, lagunares e marinhos. O embasamento, do
Neoproterozóico, é composto por paragnaisses aluminosos (granada – biotita gnaisses) do Complexo Nova
Venécia, que é intrudido pelo Maciço de Fundão, com rochas ígneas diferenciadas de ácidas a básicas (granitos,
charnockitos e noritos). O Grupo Barreiras, que representa uma cobertura sedimentar sub-horizontal do
Neógeno, aflora em falésias nas praias de Nova Almeida, expondo sedimentos pouco consolidados,
predominantemente areno-argilosos, com níveis arenosos, conglomeráticos e com camada laterizada na base. Da
linha de costa para o interior, os depósitos sedimentares da planície litorânea são compostos inicialmente por
areias marinhas holocênicas, que apresentam um horizonte superficial orgânico de areias escuras, sobrepondo
areias muito brancas, localmente exploradas no passado para uso em construção civil. A parte mais larga da
planície, para oeste das areias marinhas, apresenta depósitos lagunares holocênicos, constituídos por sedimentos
sílticos e areno-argilosos, de cor cinza, com níveis escuros, ricos em matéria orgânica, comumente contendo
conchas de moluscos bivalves. Os sedimentos lagunares encontram-se, na maior parte, recobertos por depósitos
fluviais holocênicos, que dominam as planícies mais para o interior, do rio Reis Magos e de seus afluentes e são
constituídos por sedimentos argilosos e sílticos de planície de inundação, entremeados por depósitos arenosos do
canal atual e de numerosos paleocanais, estes últimos recobertos por argilas orgânicas e bem visíveis nas
imagens. Na área de estudo, distingue-se três unidades geomorfológicas. A planície litorânea, que é a área mais
baixa e relativamente plana, é composta por um modelado de acumulação marinha, junto ao litoral, onde foram
depositadas as areias marinhas, que apresentam expressivas estruturas de cordões litorâneos. A planície
apresenta também, em sua parte mais larga, mais para o interior, um modelado de acumulação fluvio-marinha,
com sedimentos lagunares, recobertos por sedimentos aluviais, passando, mais para o interior, para um modelado
de acumulação fluvial, com depósitos unicamente aluvionares. Outra unidade geomorfológica é representada
pelos tabuleiros costeiros, com altitudes um pouco mais elevadas, ultrapassando 50 m, que apresentam um relevo
dissecado, com elevações de topos aplainados, desenvolvido sobre os sedimentos horizontalizados do Grupo
Barreiras. Mais para o interior ocorre a terceira unidade geomorfológica, representada por um relevo de colinas e
maciços, com altitudes mais elevadas que as dos tabuleiros, caracterizada por um relevo desenvolvido sobre
estrutura falhada e dobrada da extremidade sul do Cinturão Araçuaí.
Palavras-chave: Rio Reis Magos, geologia, geomorfologia.
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RESUMO
A bacia hidrográfica do Rio Una, afluente da margem direita do Paraíba do Sul no Município de Taubaté
(SP), mostra evidências de um processo muito recente de evolução morfogenética das vertentes e fundos de vale,
relacionado à ação geológica humana em tempos históricos, que resultou na acumulação de depósitos
sedimentares induzidos por processos erosivos acelerados (identificados por Capellari e Peloggia, 2012). Tal
formação geológica antropogênica (ou tecnogênica), para a qual se propõe a designação Aloformação Rio Una,
correlata à Aloformação Resgate (descrita na região de Bananal, SP/RJ), apresenta características
sedimentológicas anômalas (forte imaturidade textural e mineralógica), caracteriza uma fácies particular (aqui
denominada grauvaca tecnogênica) e sustenta uma forma de relevo característica (baixo terraço tecnogênico).
Neste trabalho descrevemos, classificamos, enquadramos e correlacionamos estratigraficamente, bem como
propomos uma interpretação do processo de formação desses depósitos sedimentares tecnogênicos arenosos
relacionados à rede de drenagem da bacia, em especial dos vales do Una e de um de seus afluentes, o ribeirão
das Sete Voltas. A presença de artefatos (denominados megaclastos tecnogênicos), como fragmentos de vidro e
telhas, no corpo do depósito, de clastos tecnogênicos (grãos de vidro), bem como a correlação com a história da
ocupação da terra na região, sugere fortemente que se tratem de depósitos associados ao Ciclo Econômico do
Café, que teve seu auge na região em meados do século XIX. Em síntese, interpreta-se que o desmatamento das
vertentes e a introdução de um modelo de cultivo não sustentável induziu a ocorrência de erosão acelerada e
eventuais fluxos de massa que, em um período curto, promoveram a agradação dos fundos de vale, num processo
de resistasia antrópica comparável aos efeitos geológicos de uma mudança climática ou de forte atividade
morfotectônica. O posterior reajuste hidrológico da rede de drenagem, após o término local do episódio
tecnogênico-sedimentar (antropocênico), configurou o modelado atual dos fundos de vale.
Palavras-chave: depósitos tecnogênicos (antropogênicos), Ciclo do Café, Vale do Paraíba.

CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS
Os depósitos estudados, que poderiam ser confundidos com sedimentos de idade bem mais antiga
formados por processos naturais holocênicos, configuram na realidade terrenos tecnogênicos de agradação
constituídos por pacotes sedimentares induzidos aluviais (conforme a classificação proposta por Peloggia et al.
2014a), depositados sobre terrenos naturais do fundo de vale, em um único ciclo de deposição (ao menos nos
perfis estudados). A idade desses depósitos é inequivocamente muito recente, como demonstrado pela presença
de megaclastos tecnogênicos (fragmentos de artefatos como pedaços de telhas de tipo “colonial” e de vidro)
assim como de clastos tecnogênicos (fragmentos de vidro na fração areia dos sedimentos).
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Figura 1. Localização da área de estudo no Estado de São Paulo, e da área mapeada em detalhe na bacia do rio Una
(Taubaté, SP). Base do mapa de detalhe: Folha IBGE 1:50.000 S. Luís do Paraitinga.
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Figura 2 A) Porção superior do depósito tecnogênico com estratificações horizontais plano-paralelas; B) Visão geral do
depósito com indicação do topo do terraço (Tt) e da base do pacote sedimentar (Bp); C) detalhe do contato basal
(discordância) entre o depósito tecnogênico (Dt) e seu embasamento pré-tecnogênico (E), uma alterita de micaxisto. Notar a
presença de seixos na porção basal do depósito.

Na seção descrita
(figura 3) o depósito é
constituído por uma única
camada arenosa, de 3,2 m de
espessura, com um nível
basal de conglomerado de 10
a 20 cm de espessura,
constituído
por
seixos
centimétricos a decimétricos
de
quartzo
de
veio
(provenientes provavelmente
do retrabalhamento de stone
lines), micaxisto e quartzito,
em
matriz
arenosa,
assentado em incorfomidade
sobre um substrato de rochas
foliadas
intemperizadas
(alterita de micaxisto). O
pacote arenoso apresenta um
nível inferior, entre 2,5 e 3m
de profundidade, sobre o conglomerado, com granocrescência de areia fina e grossa a areia grossa e
conglomerática. Todavia, o depósito como um todo apresenta tendência à granodescrescência em direção ao
topo, justamente onde aos níveis de areia fina a média se associam as estruturas sedimentares mais bem definidas
(estratificação plano-paralela e cruzada de pequeno porte).
Sedimentologia: Os sedimentos arenosos do pacote são caracteristicamente mal selecionados e imaturos
mineralógica e texturalmente. Os grãos de areia e são predominantemente de quartzo, mas a muscovita é
abundante, além de feldspatos. São frequentes clastos biogênicos (restos vegetais diversos, fragmentos de
exoesqueletos de insetos) e, nas frações mais grossas, clastos líticos (rochas metamórficas). Fragmentos de
carvão e madeira parcialmente carbonizada também são comuns. Os grãos de areia são subarredondados a
angulares, equidimensionais a platiformes (micas), frequentemente com superfícies ásperas. Em conjunto, o
pacote apresenta o aspecto faciológico de uma “grauvaca”.
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Figura 4. Megaclastos tecnogênicos (artefatos) encontrados ao longo do depósito.

FORMAS DE RELEVO
TECNOGÊNICAS
Os
depósitos
tecnogênicos
estudados
e
mapeados
em
1:10.000
constituem terrenos tecnogênicos
de agradação ao longo da
extensão dos vales, conformando
superfícies
de
agradação
produzidas pela acumulação do
material
por
sedimentação
induzida (conforme proposta de
classificação de Peloggia et al.
2014b), em um compartimento
geomorfológico original de vale
estreito
eventualmente
com
planícies aluviais alveolares em
bolsões restritos. A erosão
posterior dos depósitos pela
incisão do canal em disposição
meândrica
configurou
a
morfologia atual em que os
depósitos
sustentam
baixos
terraços cujo topo corresponde ao
término
da
sedimentação
induzida, que formam assim um
compartimento de modelado
tecnogênico.
INTERPRETAÇÃO DO
PROCESSO DE FORMAÇÃO
DO DEPÓSITO E
EVOLUÇÃO PAISAGÍSTICA
As
características
sedimentológicas descritas, de
forte imaturidade textural e
mineralógica, assim como a textura predominantemente arenosa do depósito e suas estruturas sedimentares,
indicam um processo deposicional intenso, no qual uma quantidade anômala de sedimentos, provenientes de um
processo erosivo acelerado nas vertentes da bacia que atingiu e desgastou níveis inferiores ao solo pedológico
(ou seja, a alterita) e assoreou os fundos de vale. Os níveis basais do perfil sugerem a possibilidade de ocorrência
de processos iniciais de fluxos de detritos, seguidos pela reorganização do padrão fluvial do canal para
entrelaçado (braided). É possível reconhecer feições análogas tanto em depósitos tecnogênicos induzidos
recentes quanto em sistemas fluviais de pé de montanha em clima árido. A incisão do canal ao fim do episódio
de sedimentação tecnogênica representa um mecanismo de readaptação da drenagem por erosão remontante,
desencadeado em função da alteração da declividade do talvegue, e que tende a progressivamente retrabalhar os
depósitos transportando o material sedimentar-tecnogênico para jusante. Em síntese, os depósitos tecnogênicoaluviais da bacia do Rio Uma são formações geológicas superficiais antropogênicas, provavelmente correlativas
de um processo de resistasia antrópica de degradação das vertentes por supressão da mata original, que

relacionamos ao contexto da expansão do plantio do café no Vale do Paraíba, cujas consequências ambientais e
geológicas já têm sido extensamente descritas em sua porção leste por outros pesquisadores.
ESTRATIGRAFIA E CORRELAÇÃO GEOLÓGICA
O problema do enquadramento estratigráfico dos resistros geológicos da ação humana é um assunto em
pleno debate, seja por geólogos ou geoarqueólogos, não havendo ainda consenso sobre a melhor maneira de
fazê-lo, seja por enquadramento nas categorias de unidades previstas nos códigos estratigráficos (como
formações ou aloformações, do ponto de vista do material, ou unidades diacrônicas, do ponto de vista
cronológico), ou ainda em novas categorias (tecnoestratigráficas, antroestratigráficas ou etnoestratigráficas). O
uso da categoria de aloformação para tais depósitos é aqui considerado conveniente, pois atende aos requisitos
de mapeabilidade, definição de limites (descontinuidades laterais e superfícies) e definição de características
internas. Do ponto de vista temporal, adotou-se a proposta de Oliveira e Peloggia (2014), que consiste na
utilização das unidades diacrônicas previstas no Código Estratigráfico Norte-americano de 1983, aqui definidas
em uma escala temporal geotecnogênica. Nesse enquadramento, os depósitos considerados devem corresponder
ao Antropoceno, entendido como fase mais recente do evento Tecnógeno. Do ponto de vista geocronológico,
correspondem a depósitos do topo do Holoceno, e portanto do Quaternário.
A posição geomorfológica e a idade recente dos depósitos permite correlacioná-los, no contexto do Vale
do Paraíba do Sul, à aloformação Resgate, formada por depósitos tecnogênico-aluviais descritos na região de
Bananal (SP/RJ) e datados por radiocarbono em 130+/-60 anos A.P. e 240+/-50 anos A.P. (Moura e Mello 1991,
Mello et al. 1995), embora possivelmente os depósitos de Taubaté sejam até algumas décadas mais jovens, em
função da expansão do Ciclo Cafeeiro. Acreditamos ser possível englobar a aloformação Resgate e a
aloformação Rio Una em um alogrupo, para o qual se sugere a denominação Alogrupo Ciclo do Café no Vale do
Paraíba. Esta denominação tem como fundamento o caráter correlativo dos depósitos
tecnogênicos/antropogênicos, que permite identificar o episódio de apropriação do território e transformação da
paisagem geneticamente associado, como tem sido feito pelo Serviço Geológico Britânico.
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A Aloformação Paranavaí (Alogrupo Alto Rio Paraná) é uma unidade aloetratigráfica definida na Bacia
Hidrográfica do Alto Rio Paraná nos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esta unidade é
composta por depósitos coluviais homogêneos, arenáceos e rudáceos, originados in situ e formados por
processos de rastejo, a partir de unidades litoestratigráficas cretáceas intemperizadas da Superseqüência Bauru.
A ocorrência de colinas amplas foi associada com maiores espessuras de depósitos coluviais da Aloformação
Paranavaí, resultando em regiões com menor declividade e rugosidade e com vertentes mais extensas com
densidade da drenagem mais baixa, pois predominariam processos de infiltração de águas pluviais em
detrimento do escoamento superficial. O oeste paulista é uma região ocupada principalmente por culturas
agrícolas, com uma imensa área devastada, com matas e fragmentos de cerrado degradado que não perfazem
mais do que 2% da área. Historicamente, o oeste paulista se tornou uma das áreas com maior número e maior
diversidade de atuação de processos erosivos no Estado de São Paulo. Porém, poucos trabalhos correlacionam a
erosão com a exposição dos depósitos coluviais quaternários e estruturas tectônicas presentes. Neste estudo foi
realizada a cartografia em detalhe da Aloformação Paranavaí no Estado de São Paulo, fornecendo subsídios para
decisões futuras sobre a ocupação antrópica, uma vez que os depósitos sedimentares quaternários da região do
Alto Rio Paraná têm alta suscetibilidade à erosão e a contaminações antrópicas de solo e água subterrânea. Para
haver um controle mais efetivo do início de processos erosivos é fundamental entender as áreas com maior
fragilidade ambiental para este tipo de degradação ambiental. Foram identificadas áreas com menor fragilidade
para degradação ambiental correlacionadas com maior espessura da Aloformação Paranavaí e maior cobertura
vegetal. Áreas com média fragilidade para degradação ambiental foram associadas a maior espessura da
Aloformação Paranavaí sem cobertura vegetal e menor declividade do terreno. Áreas com maior fragilidade para
degradação ambiental vão expor mais rapidamente a água subterrânea. Essas regiões são estabelecidas em
ocorrências de pouca espessura da Aloformação Paranavaí, sem cobertura vegetal e maior declividade do
terreno. O oeste paulista pode ser classificado com problemas complexos de conservação ambiental, mas que
com a devida atenção podem ser manejadas.
Apoio: FAPESP e CNPq
Palavras-chave: Aloformação Paranavaí, erosão, oeste paulista
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RESUMO
O complexo deltaico do rio Paraíba do Sul tem sua origem relacionada à dinâmica de processos fluviais
e marinhos, onde se destacam a atuação do rio Paraíba do Sul e os efeitos da oscilação do nível do mar no
Quaternário, variações climáticas e tectônica relativas à bacia de Campos. O problema sedimentológico
identificado está no que tange a gênese das rochas híbridas e carbonáticas, demonstrado pela ocorrência
associada de matriz (composta por micrita, nanofósseis calcários e espículas de Tunicatos) e sedimentos
tamanho areia a seixo que são antagônicos em relação ao comportamento hidráulico. Com base na análise
faciológica e petrológica de um testemunho de sondagem (poço 2-MU-1-RJ) o presente trabalho objetiva realizar
uma discussão a respeito de possíveis processos geradores dessas fácies que ocorrem somente nos primeiros 60
metros desse testemunho. Foram identificadas fácies areníticas, fácies híbridas, fácies heterolíticas e fácies
lutíticas, totalizando 16 fácies sedimentares, das quais 6 exibem uma mistura entre sedimentos siliciclásticos e
carbonáticos em proporções distintas. Dentre as hipóteses elencadas na literatura para a formação de rochas desta
natureza, a mais usual associa à erosão de plataforma carbonática com a chegada de sedimentos continentais,
ambos controlados pela tectônica de placas e/ou pelas oscilações do nível do mar. Há casos em que a mistura
entre sedimentos de origem e comportamento hidráulico distinto ocorre por processos gravitacionais, que
também são controlados pelas variações do nível de mar, e outros em que o ambiente apresenta condições
favoráveis à proliferação de organismos de carapaça carbonática, mesmo com a chegada, esporádica ou não, de
terrígenos. Neste último caso a bioturbação apresenta papel fundamental no retrabalhamento do material.
Assume-se, para as rochas estudadas, que os sedimentos extrabaciais foram transportados por fluxos trativos
unidirecionais ou fluxos hiperpicnais e o sedimento carbonático decantado e, possivelmente remobilizado pelo
fluxo trativo. A dominância de rochas carbonáticas em alguns intervalos está relacionada a fatores climáticos que
reduzem o aporte sedimentar extrabacial.
Palavras-chave: Rio Paraíba do Sul, Bacia de Campos, Depósitos mistos.

INTRODUÇÃO
Rochas com composição mista (siliciclástica / carbonática), mais conhecidas como “rochas híbridas”
constituem um tema de fronteira na Geologia Sedimentar / Petrografia. O termo “rocha híbrida” é utilizado para
descrever rochas que apresentam em sua composição sedimentos siliciclásticos misturados em proporções
relativas com sedimentos carbonáticos (intra- ou extrabacial).
Estas rochas podem estar associadas a diferentes processos sedimentares e ocorrer em inúmeros ambientes
deposicionais (q.v. ambientes fluviais, lagunas de ambientes costeiros, ambiente praial, ambiente plataformal e
rampas carbonáticas, entre outros).
O objetivo desse trabalho é caracterizar as rochas híbridas e carbonáticas que ocorrem no testemunho do
poço 2-MU-1-RJ, perfurado no complexo deltaico do rio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, com a
finalidade de discutir os processos sedimentares responsáveis pela gênese desses depósitos.
MATERIAL E MÉTODO
O material de estudo consiste das rochas híbridas e carbonáticas que ocorrem no intervalo superior (060m) do testemunho do poço de sondagem 2-MU-1-RJ, localizado no município de Campos dos Goytacazes,
distrito de Mussurepe (RJ), nas coordenadas UTM: 7573378,88/ 278961,84 (datum WGS, 1984) (Figura 1). O
poço alcançou 200 m de profundidade, contudo sem atingir o embasamento cristalino e apresenta baixa
recuperação (cerca de 95 m).
As fácies híbridas e carbonáticas foram definidas com base na textura (granulometria, arredondamento e
seleção) e composição e, a partir das mesmas, confeccionadas 71 lâminas petrográficas.
A análise petrográfica incluiu a descrição da textura, composição detrítica, composição e sequência
diagenética, tipos de poros, com o uso do software Petroledge® (De Ros et al., 2007). As rochas siliciclásticas e
híbridas foram classificadas com base na textura e composição de acordo com Folk (1968) e as carbonáticas,
sugundo Dunham (1962) modificado por Embry & Klovan (1971).
CONTEXTO GEOLÓGICO
A planície costeira quaternária do norte do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida como
Complexo Deltaico do Rio Paraíba do Sul, apresenta uma área de aproximadamente 3.000 km2 e com dimensões
máximas de 120 km na direção N-S e de 60 km na direção E - W. Esta área é considerada a porção emersa da
bacia de Campos e estende-se para o interior do continente até entrar em contato (onlap) com o Complexo
Cristalino ou com sedimentos da Formação Barreiras, a oeste.
O Complexo Deltaico do rio Paraíba do Sul tem sua origem relacionada à dinâmica de processos fluviais
e marinhos, onde se destacam a atuação do rio Paraíba do Sul e os efeitos da oscilação do nível do mar no
Quaternário, juntamente com um ambiente tectônico favorável (Silva, 1987). Seus depósitos consistem em
terraços arenosos marinhos, depósitos lagunares, fluviais e, em áreas mais restritas, depósitos de mangue e turfa
(Martin et al., 1984). Essa região funcionou tanto como uma zona de by-pass, quanto uma área de estocagem de
sedimentos que podem ser transportados por diferentes processos gravitacionais para águas profundas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base na descrição detalhada dos 200 m do testemunho 2-MU-1-RJ foi elaborado um perfil
estratigráfico (escala 1:40) no qual se observa o empilhamento sedimentar e a relação entre rochas siliciclásticas,
híbridas e carbonáticas. A partir disto, foram identificadas 16 fácies sedimentares, dentre as quais, foram
selecionadas três fácies de natureza híbrida (Tabela 1) para a realização de uma discussão mais aprofundada da
sua ocorrência e geração.

Figura 1: Localização do poço 2-MU-1-RJ no Complexo Deltaico do rio Paraíba do Sul. Modificado de CPRM,
(2001).
Tabela 1: Síntese das fácies híbridas mais representativas do testemunho 2-MU-1-RJ (Plantz, 2014).
CÓDIGO

DIAGNOSE

DESCRIÇÃO

HFb

Arenito híbrido
com fitoclastos e
bioclastos

Hgb

Arenito híbrido
com grânulos e
bioclasto

Hb

Arenito híbrido
com bioclastos

AMF/superior, angulosa, bem selecionada. Composicão: quartzo, feldspato, biotita, muscovita. Há
lama margosa rica em ascídias e nanofósseis, além de bivalves, foraminíferos, equinoides,
briozoários, ostracodes e algas. 30 - 40% de argilosidade, há fitoclastos. Material bioturbado, de
coloração cinza esverdeada.
AF/ inferior, angulosa, mal selecionada. Há grânulos, seixos e bioclastos sutilmente orientados.
Composição: quartzo, feldspato, muscovita, lama margosa com ascídias e nanofósseis, bivalves,
equinoides, foraminíferos, moluscos e algas. 25 - 35% de argilosidade. Material bioturbado, de
coloração cinza claro.
AMF/superior – AM/superior, angulosa a subarredondada, mal selecionada. Composição: quartzo,
muscovita, biotita. Há lama margosa com ascídias e nanofósseis, foraminíferos, bivalves,
equinoides, moluscos e algas (em elevada porporção). 25 - 45% de argilosidade. Material
bioturbado de coloração cinza.

A análise petrográfica permitiu o detalhamento composional destas fácies. Os constituintes primários das
rochas híbridas e carbonáticas são micrita e matriz margosa constituída de carbonato microcristalino, nanofósseis
(cocolitoforídeos) e espículas de tunicados, juntamente com argila detrítica indiferenciada. Os bioclastos
carbonáticos são foraminíferos bentônicos e plantônicos, equinoides, bivalves, braquiópodes, briozoários,
gastrópodes, algas vermelhas, ostracodes e espículas de esponja. Intraclastos carbonáticos são raros e
comumente são compactados em pseudomatriz carbonática. Os principais costituintes diagenéticos são siderita e
pirita.
As rochas carbonáticas consistem de mudstones a wackestones e packstones de granulometria fina. As
estruturas sedimentares são laminações marcadas pela presença de areia fina. Apresentam intensa bioturbação e
orientação subparalela dos bioclastos alongados. Já as rochas siliciclásticas e híbridas consistem de arenitos finos
a grossos, lamosos, por vezes levemente conglomeráticos. São pobremente selecionados, com grãos quartzosos
subangulares e com moderada esfericidade. As estruturas sedimentares são comumente destruídas pela
bioturbação.
A mistura de sedimentos intrabaciais e extrabaciais, de tamanhos e comportamento hidráulico distintos
formam uma petrotrama caótica em que grãos siliciclásticos, carbonáticos e lama carbonática encontram-se
misturados (Figura 2), o que constitui um problema sedimentológico.

A partir disto, buscaram-se na literatura trabalhos que abordassem a gênese de rochas híbridas, dentre os
quais se destacam os de Dolan (1989), Blomeier & Reijmer (2002) e Alday et al. (2005).
(1) Dolan (1989) assume que variação do nível do mar é o principal controle para a formação destas
rochas. A sedimentação é pronunciada nas proximidades de plataformas carbonáticas onde se alternam períodos
de imersão e exposição, com isto alternam-se períodos de maior precipitação carbonática e períodos de maior
aporte de siliciclásticos e respectiva erosão do material carbonático;
(2) Blomeier & Reijmer (2002), associam a formação de rochas híbridas com períodos de queda do nível
do mar, exposição, e consequente erosão devido à ação de ondas, da plataforma carbonática. O material,
induzido pela gravidade, sofre colapso e é transportado por fluxo de detritos (capaz de agregar todos os tipos de
sedimento) até o local de menor inclinação da plataforma;
(3) Alday et al. (2005), assumem que há ambientes, como marinho raso e parálicos, onde mesmo com a
chegada de terrígenos, organismos de carapaça carbonática conseguem se proliferar e a bioturbação é fator
crucial na reelaboração do material.
Os dois primeiros modelos (1 e 2) assumem que para a ocorrência deste tipo de rocha é necessária a
existência de uma plataforma carbonática e períodos de queda do nível do mar. Araújo & Beurlen (1975)
mencionaram a presença de bancos calcários desenvolvidos a partir do início da sedimentação holocênica no
chamado Golfo de Campos e não no Golfo da Lagoa Feia (onde está localizado o testemunho de acordo com
estes autores), uma outra questão é que datações por radiocarbono mostraram que o material de estudo é mais
antigo (idade maior que 40.000 anos, provavelmente Pleistoceno).
Na plataforma continental, há bancos carbonáticos cenozoicos do Membro Grussaí (Formação Emborê).
Para entendê-los como área fonte das rochas híbridas, seria necessário uma queda do nível do mar, causando
erosão desses bancos carbonáticos e uma transgressão subsequente capaz de carrear sedimentos erosionados dos
bancos carbonáticos para porções mais rasas. Além da falta de evidências de uma plataforma carbonática, a
ausência de litoclastos carbonáticos é fundamental para não atribuir estes modelos na formação de rochas
híbridas no Complexo Deltaico do rio Paraíba do Sul.
Plantz (2014) interpretou uma transgressão marinha pleistocênica, em que o mar afoga um vale tectônico
(estuário) até o extravasamento, formando um ambiente com características marinhas (mar raso).
Posteriormente, devido ao aumento de terrígenos e maior abundância de fitoclastos, interpretou-se a formação de
um ambiente lagunar ainda em nível do mar alto. Esta interpretação assemelha-se em muito com o proposto por
Alday et al, (2005) para o estuário do rio Mira, em Portugal.
Com isto, assume-se que as fácies híbridas formaram-se em um ambiente parálico / marinho raso onde
mesmo com a chegada contínua de siliciclásticos podem ser encontrados, com certa frequência, micro e
nanofósseis carbonáticos. As variações de salinidade, turbidez, dentre outras inerentes a estes ambientes podem
ocasionar florações anômalas, em que espécies oportunistas reproduzem-se de maneira elevada. As rochas
carbonáticas teriam se desenvolvido em períodos mais secos, no qual o aporte de sedimento clástico era menor.
O material encontra-se sempre bastante bioturbado, o que promoveu a reelaboração do depósito, apagando
estruturas sedimentares trativas e misturando sedimentos com características completamente diferentes. Assumese que sedimentos extrabaciais foram transportados por fluxos trativos unidirecionais ou fluxos hiperpicnais e o
sedimento carbonáticos decantado, possivelmente remobilizado pelo fluxo trativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fácies híbridas podem ser geradas por processos distintos a depender das condições paleoambientais. As
oscilações do nível do mar são fundamentais, mas, diferentemente do que muitos assumem, não é sempre
necessária a presença de plataforma carbonática adjacente aos depósitos e tão pouco regressões marinhas.
Entende-se que nanofósseis carbonáticos são mais abundantes em condições de mar aberto, mas isto
ocorre porque são nestes ambientes onde o potencial de preservação é mais elevado. Existem florações em
diferentes ambientes que se adaptam as condições ambientais e, com menor frequência, ficam preservados.

É necessário aprofundar o estudo deste tipo de rocha na área de estudo, elas podem trazer informações
paleoambientais e paleogeográficas ainda mais precisas. Mais evidências devem ser trazidas para que possa
construir de um modelo mais realístico para a região.

Figura 2. Packstone com matriz margosa, constituída por ascídias e cocolitoforídeos, grãos de quartzo, bioclastos de
molusco indiferenciado, bivalve, foraminífero bentônico, equinoide, ostracode. Polarizadores cruzados (36,05 m).
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No Brasil a deposição ativa e antiga de carbonatos continentais é rara, representando localidades de grande
beleza cênica e importância geológica. Destacam-se as ocorrências da Serra da Bodoquena (MS), na Serra das
Araras (MT), no sudoeste da Bacia Potiguar (PB, CE), no norte da Bahia, no Rio de Janeiro, em Sergipe e no
Vale do Ribeira (SP). Em 1943 foi publicada a primeira referência da ocorrência de carbonatos continentais no
Estado do Mato Grosso do Sul por Fernando F. M. de Almeida. Com maior detalhe, em 1954 o mesmo autor,
descreve depósitos constituídos por conglomeráticos com cimento carbonáticos seguidos de calcários na base de
uma escarpa na região de Corumbá (MS), e define a Formação Xaraiés. Posteriormente Fernando F. M. de
Almeida distingue outros tipos de calcários continentais na região, e expande a área de ocorrência da Formação
Xaraiés para Serra da Bodoquena. Trabalhos seguintes utilizaram este denominação de Formação Xaraiés para
todos os calcários continentais do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 1995 Paulo C. Boggiani e
Armando M. Coimbra propuseram a primeira divisão separam os depósitos calcários do Mato Grosso do Sul de
acordo com suas origens em três unidades: Formação Xaraiés, lentes calcárias do Pantanal do Miranda e Tufas
Calcárias da Serra da Bodoquena. A Formação Xaraiés é formada por calcretes e foi definida por Fernando F. M.
de Almeida em 1965 em Corumbá. As lentes calcárias do Pantanal do Miranda ocorrem ao longo da planície de
inundação do rio Miranda, onde constituem pequenas elevações. Já na Serra da Bodoquena predominam
depósitos de tufas fluviais e o depósitos lacustres de micritos. Em 2009, William Sallun Filho e outros propõem
a formalização dos depósitos sedimentares de tufas que ocorrem na Serra da Bodoquena como uma unidade
estratigráfica distinta, que recebe a denominação de Formação Serra da Bodoquena. Os estudos pioneiros
indicaram idades holocênicas para as tufas da Serra da Bodoquena (Formação Serra da Bodoquena) e lentes do
Pantanal do Miranda. Já para os depósitos da Formação Xaraiés em Corumbá os trabalhos pioneiros de Fernando
F. M. de Almeida sugeriram idade pleistocênica, porém sem confirmação geocronológica ou paleontológica
precisa. Datações C14 e OSL obtidas recentemente confirmam idades holocênicas para a Formação Serra da
Bodoquena e as lentes do Pantanal do Miranda. A distribuição geográfica da Formação Serra da Bodoquena
indica que a deposição foi mais expressiva desde cerca de 6.500 anos cal A.P até por volta de 2.000 anos A.P. e
também mais expressiva em tempos históricos (Idade Média). Esta deposição mais intensa representa um
período de clima mais úmido do que o atual nesta região. Atualmente a deposição de tufas na Serra da
Bodoquena é bastante expressiva, porém restrita ao leito das drenagens perenes ou intermitentes. A idade dos
depósitos da Formação Xaraiés em Corumbá ainda não está confirmada e novas datações OSL estão em
andamento.
Apoio: FAPESP (processo 14/14433-9); CNPq (Bolsas de Produtividade em Pesquisa)
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RESUMO
A região centro-norte fluminense apresenta importantes ocorrências de mármores proterozoicos
pertencentes à Unidade São Joaquim. Localizada no distrito de Laranjais, município de Itaocara (RJ), a Serra do
Cândido apresenta diversas ocorrências de depósitos tufas ao longo de suas drenagens, além de abrigar algumas
das maiores cavernas do estado do Rio de Janeiro. Tufas são rochas carbonáticas continentais, formadas por
águas não termais, que tipicamente contém restos de vegetais e micro-organismos em sua trama porosa e friável.
O objetivo do presente trabalho é a caracterização faciológica dos depósitos tufáceos, comparando os processos
de sedimentação carbonática atual, nos depósitos ativos, com os produtos encontrados nos depósitos inativos,
estabelecendo assim um padrão deposicional dessas tufas de vertentes. A deposição das tufas ocorre
preferencialmente nos setores de maiores desníveis das drenagens superficiais, gerando depósitos escalonados na
forma de cascatas. Neste contexto, são observados cinco litofácies, quais sejam: fitohermal estromatolítica,
fitohermal macrofítica, macrodetrítica fitoclástica, macrodetrítica litoclástica e espeleotemas. Os espeleotemas e
a tufa macrofítica predominam nas cascatas, com cortinas de macrófitas cimentadas na porção superior, e na
porção basal, atrás das cortinas, abrigos-sob-rocha que são gradativamente preenchidas por espeleotemas. A
cascata fica registrada nos depósitos inativos, apresentando litoclastos cimentados na base, sobreposto por
crostas laminadas representando os espeleotemas, e no topo da sequência, ocorre tufa macrofítica de alta
porosidade. Essa sequência formada nas cascatas se repete de forma complexa, sendo interpretado como
produto da progradação ou migração lateral, quando o fluxo é obstruído pelo próprio depósito. Os abrigos
formados, associados a estas cascatas, estão presentes na maior parte dos depósitos inativos da serra, variando de
tamanho e na quantidade de ornamentação interna. Alguns chegam a medir mais de 15 m de largura, enquanto
outras cavidades não passam de 1 m. A jusante das cascatas, podem ser acumulados materiais vegetais
transportados, como folhas e galhos, que caracterizam a fácies fitoclástica. A fácies fitohermal estromatolítica
ocorre intercalada com as fácies fitoclástica e macrofítica, e corresponde a uma rocha finamente laminada, com
feições de sedimentação biogênica observadas em microscópio. As tufas ativas do depósito Dezoito de Março
representam valiosas feições deposicionais em carbonatos continentais que, com a caracterização morfológica e
o estabelecimento da distribuição das fácies, forneceram subsídios para o entendimento do sistema deposicional
das tufas de vertente da Serra do Cândido.
Palavras-chave: tufa, sedimentologia, fácies

INTRODUÇÃO
Tufas calcárias são rochas carbonáticas continentais, que tipicamente contém restos e vestígios de
macrófitas, micrófitas, invertebrados e micro-organismos, formadas em superfície pela ação de águas não
termais (Ford & Pedley, 1996). Sua construção envolve processos bioquímicos e/ou físico-químicos, e podem
ocorrer em ambientes fluviais, lacustres e palustres. A Serra do Cândido, no município de Itaocara (RJ), está
inserida nos domínios dos mármores da Unidade São Joaquim, cujo carste apresenta depósitos ativos e inativos
de tufas, além das maiores cavernas do estado do Rio de Janeiro (Leal, 2012). A Unidade São Joaquim é
caracterizada por mármores sacaroidais com intercalações centimétricas de anfibolito e quartzito, e ocorre na
forma de lentes com expressão regional (Peixoto & Heilbron, 2010).
Os depósitos tufáceos já foram estudados por Corrêa (2011), que identificou dez ocorrências na área e,
através de análise palinológica, apontou para um clima mais árido que o atual durante a formação das tufas mais
antigas, de 15 ka até o fim do Pleistoceno. Destacam-se os depósitos do Caxangá, um abrigo-sob-rocha de
aproximadamente 15 m de largura e 5 m de profundidade; Boi Morto, caracterizado por uma cascata de
aproximadamente 30 m de altura; e Dezoito de Março, com diversos depósitos inativos de tufas (inclusive
cascatas inativas) e o único com deposição ativa de tufa, favorecida pela água cárstica circulante.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é a caracterização fáciológica dos depósitos de tufa com base em
descrições de campo e feições texturais observadas em microscópio, comparando as características petrográficas
observadas e seu modo de ocorrência em campo com as classificações e modelos presentes na bibliografia. Há
ainda uma carência de estudos de tufas no Brasil, sendo importante a caracterização desses depósitos de modo a
complementar os modelos bibliográficos que podem não abranger toda a diversidade faciológica que estes
depósitos possuem. O estudo de tufas na região, juntamente com o carste associado, também pode valorizar a
área quanto ao seu potencial em Geoconservação e Geoturismo, contribuindo para a manutenção e preservação
dos depósitos tufáceos e das cavernas na região.
RESULTADOS
As diversas drenagens da Serra do Cândido apresentam depósitos inativos de tufa. Apenas no depósito
denominado Dezoito de Março (23K 791747/7587058, datum WGS 84, em UTM) ocorre água superficial, sendo
este ponto utilizado para correlação dos processos deposicionais com o produto observado nos depósitos
inativos. A água que desce a vertente da serra apresenta elevado conteúdo de CaCO3 dissolvido, e o cálculo de
índice de saturação forneceu valores positivos, ao redor de 1, o que corresponde a águas supersaturadas em
calcita e, portanto, propícias para a deposição atual de tufas (Dupraz et al., 2012; Pentecost, 2005).
A seguir são descritas as fácies sedimentares encontradas nos depósitos de tufas da região, e em seguida,
a descrição do modo de ocorrência de tais fácies e a sucessão sedimentar preservada, a fim de se estabelecer a
evolução das tufas no contexto do ambiente cárstico ali desenvolvido. No geral, as tufas ocorrem nas vertentes
na forma de cascatas, ocorrendo os depósitos mais expressivos onde há grandes desníveis nas drenagens
superficiais. As tufas estuadas foram classificadas segundo critérios de Ford & Pedley (1996) e Carthew et al.
(2006).
Fácies sedimentares
No total, foram determinadas cinco fácies sedimentares, quais sejam: macrodetrítica fitoclástica,
macrodetrítica litoclástica, fitohermal macrofítica, fitohermal estromatolítica e espeleotemas. A fácies
macrodetrítica litoclástica é composta por clastos angulosos a subangulosos de mármore, anfibolito e quartzito,
tamanho seixo até matacão, cuja matriz arenosa é cimentada por CaCO3. É formada quando água rica em CaCO3
cimenta os depósitos rudáceos formados no sopé de encostas com forte declividade.
A fácies macrodetrítica fitoclástica ocorre comumente nas represas à jusante de cascatas, onde se
acumulam detritos vegetais, ou na superfície externa (superior) das cascatas, onde folhas e outros fitoclastos
podem ficar aderidos e gradualmente cimentados por calcita. Moldes de galhos, de forma cilíndrica, e

impressões de folhas são comuns, resultando em uma rocha altamente porosa. Os moldes variam de milimétricos
a centimétricos, e podem estar orientados em uma direção preferencial, quando os fragmentos vegetais ficam
alinhados paralelos ao fluxo, ou dispostos caoticamente.
A fácies fitohermal macrofítica ocorre somente nas cascatas, e corresponde a caules de plantas e
musgos encrustados in-situ por CaCO3. A rocha apresenta uma estruturação verticalizada, com os materiais
vegetais dispostos paralelamente entre si e concordante com a superfície convexa da cascata (Figura 1A e 1B).
Este tipo de depósito é comum em desníveis da drenagem superficial, ocorrendo em muitos depósitos do mundo,
conhecido como moss tufa. Pedley (1990) criou um modelo para este tipo de depósito, onde briófitas,
principalmente, formam cortinas de tufas nas cascatas, formando uma cavidade (abrigo-sob-rocha) na base e
atrás das cortinas de tufas.
Neste contexto de cascatas e formação de cavidades, ocorrem os espeleotemas, cujo depósito formado é
muito mais cristalino e compacto que as outras fácies, provavelmente por se formar dentro de abrigo e ter sua
gênese sem muita contribuição de material orgânico. As plantas que compõe a tufa fitohermal macrofítica
formam a cortina de tufa que servem de ponto de partida para o gotejamento no interior dessa cavidade,
condicionando o desenvolvimento de estalactites. Já no interior do abrigo são observadas crostas cristalinas, de
forma escalonada, compostos por calcita espática e marcados por laminação (Figura 2).

Figura 1: (A) Cascata no Depósito Dezoito de Março; (B) Detalhe da cascata, com macrófitas encrustadas e
orientadas quase verticalmente; (C) Amostra de tufa fitoclástica, com moldes de fragmentos vegetais, intercalados com
lâminas estromatolíticas milimétricas.

A fácies fitohermal estromatolítica representa a fácies de maior variedade textural, uma vez que está
associada, em grande parte, a processos de deposição bioinduzida. A rocha é finamente laminada, micrítica, e
ocorre preservação de conteúdo (filamentos) microbiano que pode ser observado em lâminas. Ademais, é
comum a presença de micrita em grumos, com textura irregular e coloração escura. Por vezes, ocorrem cristais
espáticos e lâminas isópacas, intercaladas com lâminas de textura micrítica. Esta fácies apresenta porosidade
fenestral e interfilamentosa, sendo comum a presença de laminações irregulares e de morfologia domal,

semelhantes a estromatólitos, sendo classificada como boundstone. Ocorre como intercalações milimétricas nas
tufas macrofítica e fitoclástica (Figura 1C).
A constante circulação de água em depósitos já formados, que apresentam alta porosidade e
permeabilidade, culmina em modificações que podem ser consideradas como diagenéticas, mesmo não havendo
soterramento profundo de tais depósitos (Jones & Renault, 2010). No geral, duas texturas diagenéticas são
observadas: cimento em franja precipitado na superfície dos poros; e substituição de micritos de textura
microbiana por calcita espática, conforme modelo de Janssen et al. (1999). As tufas mais antigas, que estão
sendo modificadas há mais tempo, se apresentam muito menos friáveis e porosas do que as tufas recentes, por
causa dessas modificações.
Evolução sedimentar e morfológica
A distribuição das diversas fácies sedimentares ao longo dos depósitos inativos é um pouco mascarada
devido às modificações diagenéticas que ocorreram. Os depósitos ocorrem de forma escalonada, com desníveis
abruptos que auxiliam a perda de CO2 por turbulência das águas superficiais e a consequente precipitação de
tufas na forma de cascatas (Chen et al., 2004). Vazquez-Urbez et al. (2012) afirmam que depósitos de tufas
ressaltam as irregularidades do substrato, as quais propiciam zonas de maior turbulência.

Figura 2: Exemplo de uma cascata inativa, no depósito Dezoito de Março. Notar um pequeno abrigo formado
abaixo e atrás da cortina de tufa, de orientação verticalizada, formada por macrófitas cimentadas e estalactites. No interior
do abrigo ainda ocorrem crostas calcíticas e microgours.

A sucessão sedimentar registrada é constituída, predominantemente, por ruditos cimentados na base dos
depósitos, formando lentes de litoclastos cimentados. Vale lembrar que estes depósitos de tufa são originalmente
inclinados por serem formados nas vertentes e, portanto, os ruditos da base podem estar em diferentes cotas, mas
ainda assim corresponder à base do depósito.
Sotoposto aos ruditos, geralmente se encontram crostas cristalinas e estalactites, que correspondem aos
abrigos formados na base das cascatas, e no topo, a tufa macrofítica, rica em poros de forma cilíndrica e
orientadas verticalmente, correspondente aos moldes das plantas encrustadas. As fácies fitoclástica e
estromatolítica ocorrem localmente, intercaladas na macrofítica, ou como lentes que representam locais de
acumulação de detritos vegetais.
A seção-tipo das tufas da Serra do Cândido é, portanto, composta por ruditos na base, crostas
carbonáticas na porção intermediária, e o topo marcado pela tufa macrofítica. Essa sequência é repetida nos
diversos degraus onde as cascatas se desenvolveram.

É possível verificar o avanço e a progradação das cascatas, assim como a migração da drenagem
superficial à medida que o depósito cresce e bloqueia o fluxo. Dessa forma, ocorrem cascatas já inativas ao lado
de cascatas ativas. Ao estudar os demais depósitos antigos, são observadas diversas paleocascatas, evidenciadas
pela fácies macrofítica distribuídas em diversos pontos, sempre com sua superfície externa convexa para o topo
(Figura 2). Os processos atuantes nas tufas ativas do depósito Dezoito de Março representam valiosas feições
deposicionais em carbonatos continentais que, com a caracterização morfológica e o estabelecimento da
distribuição das fácies, forneceram subsídios para o entendimento do sistema deposicional das tufas de vertente
da Serra do Cândido.
Apoio: Os autores agradecem ao PFRH-PB-218 pelo financiamento do projeto; ao Laboratório de Geologia Sedimentar
(UFRJ) pelo suporte em laboratório e uso do microscópio; aos fazendeiros residentes na área de estudo pelo auxílio nos
trabalhos de campo.
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Com as perspectivas atuais relacionadas ao problema da água no Brasil e no mundo, sua utilização cada vez mais
tem sido demandada no intuito de servir aos diversos fins a que se destina, sobretudo o abastecimento da
população. No entanto, este se constitui um gargalo que poderá ocasionar diferentes desdobramentos, pelos
quais, a importância da qualidade da água torna-se um fator fundamental para a sua utilização. De tal modo,
considerando o planejamento estratégico do uso dos recursos hídricos, é relevante o seu gerenciamento, cujo
diagnóstico hidrogeoquímico caracteriza-se com uma ferramenta que poderá auxiliar análises complexas no
processo de tomada de decisão para o uso adequado destes recursos. A bacia do Guapimirim-Macacu (BGM),
situada na área de influência da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, é uma importante fonte que
abastece parte considerável dos seus municípios, o fato destas bacias terem uma menor densidade demográfica e
áreas de mata ainda preservadas, muitas das quais localizadas em unidades de conservação, faz com que a água
proveniente delas seja a de melhor qualidade, em relação à água das bacias da região Oeste da Baía de
Guanabara. Esta bacia que alimenta o sistema Imununa-Laranjal é responsável pelo abastecimento de uma
população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e, ainda nessa parte da região metropolitana, a
implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (em Itaboraí) e a construção do Arco
Metropolitano deverão alterar substancialmente a dinâmica de desenvolvimento, demandando futuro aumento da
oferta de água. Neste sentido, informações sobre a qualidade hidrogeoquímica de suas águas constituem dados
que auxiliam o gerenciamento dos recursos hídricos locais. Análises químicas referentes aos elementos: ânions
Fˉ, Clˉ, Brˉ, PO4ˉ², PO4ˉ , NO3ˉ e cátions Na, K, Ca, Mg, além dos parâmetros Físico-Químicos pH,
Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Dureza, Alcalinidade, Carbonato, Bicarbonato e Turbidez,
permitiram classificar as águas da BGM como bicarbonatadas e identificar regiões da bacia que apresentam
teores de ferro que variam de 50% a 150% acima da regulamentação permitida, exceto a região que vai da
nascente do rio Macacu até cidade de Cachoeiras de Macacu. Com esses dados também se obteve o Índice de
Qualidade da Água (IQA) para a bacia que teve sua qualidade classificada entre ruim e razoável e o Diagnóstico
Hidrogeoquímico de Qualidade da Água que apontaram principalmente para teores elevados de ferro,
possivelmente devido a processos pedogenéticos local e a pouca influência antrópica na degradação da qualidade
da água. Os dados analíticos e os parâmetros deles obtidos foram organizados em um ambiente SIG, permitindo
uma interpretação espacial em diversos locais da bacia o que auxilia no gerenciamento hídrico e na escolha de
ações mitigadoras para preservar e recuperar áreas identificadas como impróprias ou que exigem tratamentos
avançados para abastecimento humano.
Palavras-chave: Índice de Qualidade da Água, Hidrogeoquímica, Recurso Hídrico, Sistema de Informação
Geográfica.
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Fotomosaicos baseiam-se na união de diversas fotografias dispostas de modo a gerar uma imagem-produto,
sendo utilizados como auxiliares no estudo da geometria de feições geológicas em escala de afloramento. De
maneira geral, constituem-se de uma representação bidimensional que permite interpretações tridimensionais,
possibilitando relacionar a geometria das camadas e eventuais variações litológicas, com possíveis reservatórios
de hidrocarbonetos. Pelo fato desse procedimento envolver diversos tipos de distorções, como distorção
geométrica, de escala, paralaxe, rotação, sobreposição e luminosidade, faz-se necessário atenuá-las ao máximo.
Essa atenuação foi indispensável para se obter melhor análise qualitativa das geometrias de interesse, e para que
fosse possível realizar uma parametrização das feições geológicas com um nível de precisão satisfatório. A
construção do fotomosaico foi realizada para auxiliar o mapeamento de camada guia em afloramento da
Formação Morro do Chaves (Cretáceo Inferior), localizado na Pedreira CIMPOR, na cidade de São Miguel dos
Campos – Alagoas. As seções aflorantes são compostas por espessas camadas de coquinas intercaladas por
camadas guias de folhelho. Para a produção do fotomosaico, foi efetuada a aquisição de 93 imagens ao longo do
setor norte da pedreira, nas paredes oeste e leste com direção norte-sul, de maneira mais ortogonal possível em
relação ao afloramento, além da permanência de uma distância fixa do mesmo, e uma sobreposição de 50% entre
as fotos adjacentes, sendo possível amenizar distorções de paralaxe, de escala e de sobreposição,
respectivamente. Para cada fotografia foram obtidos pelo menos 2 pontos com coordenadas (X,Y,Z) com o
auxílio de um GPS Geodésico, cujo nível de acurácia propiciou a obtenção de coordenadas com precisão em
torno de 30 cm. As mesmas foram corrigidas em relação ao marco geodésico mais próximo à pedreira, e então,
as fotos foram georreferenciadas por meio do programa de geoprocessamento ArcGis. Deste modo, os resultados
possibilitaram o posicionamento de uma camada guia de folhelho e sua correlação com perfis de poços
profundos perfurados próximos à pedreira (dados disponibilizados pela ANP), além de definir a geometria 3D
das principais estruturas.
Apoio: PRH-15/ANP
Palavras-chave: Fotomosaico, Coquinas, Formação Morro do Chaves

A GEODIVERSIDADE GEOLÓGICA DO “POLÍGONO DOS AREAIS” DA BAIXADA DE
SEPETIBA E O SEU ENTORNO DE INFLUÊNCIA IMEDIATA
M.Hilde B. Goes ; Tiago B. Marino ; J. Xavier da Silva ; Patrick Aloe Teixeira
1- Profs do Lab. de Geoprocessamento Aplicado da UFRRJ; mhgoes@uol.com.br; marino@hotmail.com
2- Prof. Emérito da UFRJ e Consultor da Reitoria da UFRRJ; xavier.lageop@nail.com
3- Estagiário do LGA; patrick.aloe.teixeira@gmail.com

Existem entidades geológicas que passam a ser estudadas e conhecidas pela sua expressividade,
traduzida por seus componentes naturais, ou seja, estruturais, litológicos e mineralógicos. Quando, no entanto, se
agrega a componente ambiental para fins de sua gestão territorial, as mesmas passam a contribuir quanto às
questões ambientais a elas inerentes, através de recursos naturais a elas específicos. É o caso do estratégico
Polígono dos Areais (Goes,1994) e seu entorno de influência imediata, reduto geológico que “alimenta” a
construção civil do município do Rio de Janeiro. Tal entidade extrativista é componente da Formação Piranema
(Goes, 1994) da bacia sedimentar do rio Guandu, localizado na visada Baixada de Sepetiba do estado Rio de
Janeiro. Sua estruturação geológica adequada, o posicionamento geográfico, a expressividade territorial e a sua
rica geodiversidade ambiental, tornam-se adequados ao investimento sustentável. Deste conjunto de atributos
relevantes, é a Geodiversidade Geológica do ambiente de superfície do “Polígono dos Areais” e seu entorno que
será apresentada nesta contribuição acadêmica.
A Geodiversidade Geológica é resultado da aplicação do método “Assinatura Ambiental” um dos
módulos operacionais do programa SAGA/UFRRJ. Permite o levantamento quantitativo do perfil ambiental, no
caso do parâmetro Geologia, quanto a sua geodiversidade ambiental. Isso significa apresentar o elenco dos
demais parâmetros físicos e antrópicos resgatados da base de dados georreferenciada (BDG) da Baixada de
Sepetiba/Bacia do Guandu (constituída por trinta e dois Mapas Temáticos), através de suas classes mais
influenciadoras, registradas em percentuais. Como resultado tem-se a Matriz da Geodiversidade Geológica do
“Polígono dos Areais” e seu entorno, assim montada: - na primeira coluna, o parâmetro Geologia, seguido por
uma sequência de colunas representativas dos demais parâmetros da BDG/Polígono dos Areais; nas linhas, estão
distribuídas as classes ou feições geológicas. Em cada uma dessas feições, serão apresentadas as classes mais
influenciadoras (registradas em percentual), dos parâmetros ambientais expostos nas colunas (solos,
geomorfologia, declividade, uso, proximidades, etc.). Em síntese, para cada uma das entidades litológicas ter-seá: - extensão territorial em hectare ou percentual; - constituição pedológica; - o modelado geomorfológico; declividade; altimetria; entidades florísticas e os multiusos que ocupam; -proximidades dos referenciais
geográficos mais influenciadores quanto à acessibilidade (sistemas urbano, industrial, viário, ferroviário, duto e
drenagem). Este conjunto vem a caracterizar o perfil da Geodiversidade Geológica do “Polígono dos Areais” e
entorno, da Baixada de Sepetiba-RJ. .
A realidade ambiental da área extrativista é retratada por um aglomerado de crateras de areia distribuídas
desordenadamente, repercutindo em questões ambientais de caráter negativa e positiva. São áreas de riscos,
potencialidades, e os consequentes impactos ambientais. Trata-se, por exemplo, do Aquífero Piranema (Tubbs,
2001), da exploração do feldspato e da turfa, e também, de fatos antrópicos circunvizinhos, que vem a somar ou
a subtrair, direta e indiretamente, ao contexto desenvolvimentista sustentável.
Palavras-chave: geodiversidade geológica, polígono dos areais e geoprocessamento.
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As encostas que circundam a Baixada de Sepetiba/Bacia do Guandu-RJ, apesar de apresentarem menor
densidade de ocupação antrópica que a apresentada em regiões vizinhas (Angra dos Reis, maciços cariocas),
hoje, já compõem um cenário ambiental preocupante, devido a sua rápida antropização, causada por instalações
abruptas de empreendimentos de grande envergadura, com são o Arco Metropolitano e o Porto de Sepetiba, entre
outros. Acresça-se ainda à associação dos empreendimentos citados, a expansão de áreas residenciais, de
atividades turísticas e agrícolas no ambiente serrano vizinho. As feições morfoestruturais desta área montanhosa
poderão ser afetadas pelo uso/abuso da ocupação do solo de modo irracional; como não há um diagnóstico
prévio, torna-se bastante provável a incidência de problemas de movimentos de massa nas encostas de áreas de
relevo mais acidentadas. Em consequência, cumpre serem executados diagnósticos de riscos ambientais. Daí,
esta contribuição ambiental, que certamente irá contribuir ao Planejamento e Gestão Ambiental da vasta área da
referida bacia hidrográfica, podendo orientar os gestores político-institucionais e pesquisadores. São situações de
caráter estratégico, tendo que ser monitoradas e controladas. O software de apoio utilizado para a elaboração de
uma base de dados georreferenciados (BDG) e execução de avaliações ambientais é o SAGA – UFRJ (Sistema
de Análise Geoambiental da UFRJ). O modelo digital do ambiente é representado pelos seguintes resultados: A)
a base de dados georreferenciada aplicada a esta questão ambiental (BDG/Deslizamentos-Desmoronamentos),
constituída por nove Mapas Temáticos; B) a sua análise da citada BDG, pelo método da Assinatura Ambiental,
onde será apresentada a Geodiversidade da área; C) – três Mapas Classificatórios representativos dos desastres
decorrentes somente de fatores naturais ou antrópicos e, finalmente, mapas resultantes da conjugação de ambos
os fatores, com a geração do mapa Riscos de Deslizamentos/Desmoronamentos; D)- a análise ambiental de tais
mapas aplicados, onde cada uma das classes será analisada quanto aos seguintes atributos: localização/ extensão
territorial, condições ambientais retratadas pelos parâmetros da BDG, como a geologia, geomorfologia,
declividade, uso, etc.), via método da assinatura ambiental, a situação atualmente encontrada e as recomendações
oriundas das análises efetivadas.
Convém ressaltar, que não somente tem-se o levantamento das áreas de riscos, mas as consequentes
áreas já impactadas e a serem impactadas, além de outros problemas que venham a ser diagnosticados. Este
conjunto de resultados poderá orientar gestores ambientais como apoio às suas ações e intervenções,
implantando-se, por exemplo, Planos Diretores e Planos de Contingência, que podem ser desenvolvidos com
apoio do SAGA/UFRJ.
Este conjunto de produtos orientará aos gestores como apoio às suas ações e
intervenções, implantando-se, por exemplo, Planos Diretores e Planos de Contingências, já desenvolvidos pelo
programa SAGA/UFRJ.
Palavras-chave: desastres naturais, deslizamentos/desmoronamentos, geoprocessamento, gestão ambiental, e
mapas classificatórios.
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O Monumento Natural das Ilhas Cagarras é uma unidade de conservação (UC) de proteção integral com
principal objetivo de preservar a beleza cênica. Dentro do contexto de pesquisas em áreas protegidas, as
atividades realizadas devem subsidiar e estar em sintonia com as diretrizes do plano de manejo, previstas no
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Poucos trabalhos foram realizados na área, com
destaque para Folha Baía de Guanabara 1:100.000 que a classifica como pertencente a Suíte Rio de Janeiro,
porém não atende às necessidades de gestão pela ausência de detalhamento das litologias presentes no MoNa.
Este trabalho tem como objetivo descrever as diferentes litologias observadas localmente e a confecção de um
mapa geológico com escala de detalhe em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Para tal, foram
utilizadas metodologias convencionais e a caderneta eletrônica SIGMA Mobile da British Geological Survey,
como uma geotecnologia pioneira. A caderneta eletrônica é executada, como extensão do software ArcGIS, num
tablet robusto iMotion F5t com GPS acoplado. Nela são inseridas, de maneira georreferenciada, informações
como: descrição dos pontos, litologias, fotos, desenhos esquemáticos, natureza dos contatos, registro de amostras
coletadas, medidas estruturais, entre outras. De acordo com a instrução normativa no 03/2014 do ICMBio para
UCs, foi realizado o cadastro SISBio; amostras foram coletadas de forma criteriosa e representativa, buscando
minimizar prejuízos ao afloramento; e foram evitadas as áreas identificadas como sensíveis pelo conselho
consultivo. Foi produzido um SIG contendo um mapa geológico com escala 1:2.500 e as informações
cadastradas no banco de dados do SIGMA Mobile. O SIG gerado serve como ferramenta multidisciplinar de
análise espacial. A sua estrutura permite não somente a entrada de novos dados, como também atualizações
futuras. Tendo em vista o volume e a precisão cartográfica de informações nele contidas, o SIG serve de subsidio
para a elaboração do plano manejo, que vem sendo construído desde 2010, e tem função de instrumento para a
gestão ambiental e consequente consolidação do MoNa.
Apoio: PETROBRAS, vinculado ao Projeto Ilhas do Rio
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O rio Carangola é tributário na margem esquerda do rio Muriaé, fazendo parte da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul. Com cerca de 130 km de extensão, nasce em Orizânia (MG) e deságua em Itaperuna (RJ).
Banha, ao longo de seu trajeto, cinco municípios mineiros (Orizânia, Divino, Carangola, Faria Lemos e Tombos)
e três fluminenses (Porciúncula, Natividade e Itaperuna).
O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise espacial da bacia hidrográfica do rio Carangola, através de
parâmetros morfológicos e sedimentológicos.
Para o cálculo dos parâmetros morfológicos, bem como para a realização de análise do escoamento superficial e
do acúmulo de fluxo da água, determinação das áreas de contribuição e cálculo do comprimento do trajeto de
fluxo foram utilizadas ferramentas do ArcGIS v.10, tendo como base o Modelo Digital do Terreno (SRTM)
disponibilizado pela Embrapa.
Para a análise granulométrica foram coletadas 11 amostras de sedimentos fluviais ao longo da área da bacia, as
quais foram submetidas a peneiramento, após secagem, quarteamento e deslamagem. As frações obtidas foram
pesadas e analisadas em lupa binocular para descrição dos parâmetros morfométricos e morfoscópicos dos grãos.
Quanto aos parâmetros morfológicos, a Bacia Hidrográfica do Rio Carangola possui uma área de drenagem com
cerca de 1.987,00 km2 e perímetro, aproximado, de 289,92 km. O índice de compacidade (Kc) é 1,8, indicando
formato irregular e baixa susceptibilidade a enchente em condições normais de precipitação. O índice de
circularidade (Ke) é 0,2, indicando que a bacia possui forma alongada. A densidade da drenagem (Dd) é,
aproximadamente, 1,8 km/km2, indicando dissecação fluvial de moderada a elevada e perenidade dos rios. O
índice de rugosidade (Ct) é, aproximadamente, 1,8 indicando pequena tendência a cheias na área de drenagem da
bacia do rio Carangola.
Quanto à análise granulométrica, os sedimentos fluviais analisados são moderadamente selecionados, variando
de areias finas a grossas. Os parâmetros morfométricos e morfoscópico dos grãos, tais como forma e
arredondamento indicam grãos que variam de sub-discoidal à esférico e de sub-angular à sub-arredondado, com
textura predominantemente polida, associada a ambiente subaquoso.
Este trabalho visa subsidiar estudos de proveniência de minerais detríticos pesados na Bacia Hidrográfica do Rio
Carangola.
Apoio: Capes e Faperj
Palavras-chave: análise espacial de bacia hidrográfica, parâmetros morfológicos, parâmetros sedimentológicos.
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Com o crescimento constante do volume de dados geoespaciais compartilhados na Web, a tarefa de
integrar dados geoespaciais torna-se cada vez mais complexa. A integração realizada apenas em nível sintático,
por meio da utilização de padrões de serviços, metadados e padrões de esquemas e vocabulários não é suficiente
quando a integração de dados de diferentes domínios do conhecimento é necessária, ou mesmo quando padrões
diferentes são utilizados. A integração precisa considerar os conceitos que estão associados aos dados para que
estes sejam manipulados de maneira correta. Desta forma, um SIG não deve considerar a tarefa de integração
apenas como consolidar os dados de diferentes, ou somente organizar estes dados sob um mesmo
esquema/vocabulário. A integração realizada pelo SIG deve estender-se ao nível semântico, de modo que uma
análise dos dados integrados seja realizada, e que possíveis inconsistências possam ser resolvidas, ou pelo menos
indicadas para os usuários.
A integração semântica pode ser realizada com a utilização de tecnologias relacionadas à Web
Semântica, uma extensão da Web atual em que existe uma estrutura para agregar significado aos conteúdos
disponibilizados na Web. As principais tecnologias neste caso são o RDF (Resource Description Framework),
um framework utilizado para representar relacionamentos entre recursos da Web; e as ontologias, que podem ser
entendidas como documentos que definem formalmente o relacionamento entre conceitos. Com base nestas
tecnologias, dados geoespaciais podem ser compartilhados em conjunto com os conceitos que os definem,
incluindo na mesma estrutura os relacionamentos entre estes conceitos.
Neste trabalho, é apresentado o processo de integração semântica utilizado no Sistema de Integração de
Dados NEOTEC, um WebSIG desenvolvido no contexto do Projeto Neotectônica para integrar dados geológicos.
O exemplo apresentado envolve a descrição de falhas geológicas em RDF e a integração semântica destes dados
com o uso de ontologias. Neste processo de integração, um conjunto de regras é utilizado para detectar possíveis
casos de combinações, duplicações e conflitos entre os dados integrados. Estas inconsistências são consideradas
como possibilidades pelo sistema, pois a decisão final em relação a cada caso é responsabilidade do usuário.
Além da integração semântica, as tecnologias da Web Semântica trazem outros benefícios, como a
capacidade de consultar relações complexas de maneira simples; e a capacidade de realizar um processo de
inferência, que extrai conhecimento implícito a partir da descrição dos dados, como por exemplo, a classificação
das falhas a partir de seus atributos.
Apoio: UNESPetro; Projeto Neotectônica (Rede de Geotectônica/PETROBRAS-UNESP), UNESP Rio Claro
Palavras-chave: Integração de Dados, Web Semântica, RDF, Ontologias, Sistemas de Informações Geográficas
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RESUMO
A espacialização do campus da UFRRJ é o resultado da implantação de um levantamento diagnóstico de
seu ambiente de superfície e subsuperfície. Um sistema de informação geoambiental integrado e interativo foi
criado para a área do campus da UFRRJ/Seropédica, desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento
Aplicado da UFRRJ - Departamento de Geociências – Instituto de Agronomia. Trata-se de uma estrutura
logística organizacional, cujo modelo digital é constituído por três módulos: A - A definição de uma base de
dados georreferenciada, a BDG/UFRRJ, constituída por 17 Mapas Temáticos, o que representa o Inventário
Ambiental; B-Avaliação Ambiental das questões mais estratégicas, as negativas, consideradas como
problemáticas (áreas de riscos) e as positivas, aquelas que apresentam suas potencialidades ou oportunidades,
representadas por um conjunto de Mapas Classificatórios; C - Zoneamento Ambiental - fragmentação territorial
da área do campus universitário. Hoje, o uso da tecnologia de Geoprocessamento, cada vez se faz mais presente
no apoio inteligente de ações e intervenções administrativas. Este relevante empenho técnico e metodológico,
contribui a um eficaz planejamento ambiental/territorial, onde seus resultados diagnósticos e prognósticos
orientarão substancialmente aos planos, projetos e programas da administração superior da UFRRJ. Para tal
meta são aplicados os softwares SAGA/UFRJ (Sistema de Análise Geo-Ambiental), e o VICON/SAGA
(Vigilância e Controle), este último, um sistema gerenciador de informações, ambos implantados no
LGA/UFRRJ. Esta contribuição acadêmica apresenta dois resultados relativos a BDG/UFRRJ, onde foi
selecionado o Mapa Temático- Geologia e, a uma das questões ambientais mais estratégicas do referido campus
universitário - o Mapa Classificatório “Áreas com Potencial para Expansão de Edificações”. Para ambos, é
apresentada a sua geodiversidade ambiental, com base no método da Assinatura Ambiental, uma das ferramentas
do software SAGA/UFRJ. A metodologia de análise ambiental por geoprocessamento envolve todo um fluxo de
procedimentos analíticos (e não somente técnicos), desde a operacionalização das pesquisas convencionais
(campo, interpretação de fotos aéreas e imagens orbitais), passando pela elaboração de mapas temáticos e edição
digital, até as análises ambientais por geoprocessamento e seus produtos digitais (conjuntos de cartogramas
aplicados), culminando-se com o armazenamento de todo esta documentação em um sistema de
acompanhamento e atualização. A geologia do Campus da UFRRJ é representada por entidades litoestruturais e
recursos naturais associados, como a água, minérios, areia para construção, turfa, argila orgânica. Estão
distribuídas em ambiente de superfície e de profundidade, vinculadas a história geológica da estruturação natural
da Baixada de Sepetiba, por sua vez inserida na Bacia do Guandu. São os ambientes deposicionais e o
embasamento rochoso, definindo-se quatro feições ou entidades geológicas embasadoras dos solos e do relevo
da paisagem da UFRRJ. Tais entidades vieram a contribuir fortemente no procedimento da avaliação da áreas
adequadas a expansão de edificações, seguida pela geomorfologia, uso e proximidades. As áreas mais
expressivas se concentram no setor nordeste do campus da UFRRJ.
Palavras-chave: geoprocessamento, geodiversidade, UFRRJ.
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INTRODUÇÃO
A temática desta contribuição acadêmica é dirigida à comunidade da UFRRJ, considerada pela sua
expressão territorial, uma das mais exuberantes belezas cênicas do país. Trata-se de um resultado diagnóstico,
um dos componentes finais derivados da elaboração do Plano Diretor Participativo do campus da
UFRRJ/Seropédica/RJ - a Geodiversidade Geológica e suas aplicações a questões ambientais mais estratégicas;
no caso, às áreas que apresentam alto potencial para a expansão de edificações. O Plano Diretor ora em
desenvolvimento, é estruturado em três fases operacionais: - a definição da BDG/UFRRJ (base de dados
georreferenciada) e a geodiversidade de seus dezessetes Mapas Temáticos (geologia, solos, geomorfologia,
ocupação do solos, proximidades, etc);- as questões ambientais mais estratégicas, representadas em Mapas
Classificatórios, avaliadas e analisadas; e finalmente o Zoneamento Ambiental do campus universitário. Hoje, é
fato notório, o uso da tecnologia de geoprocessamento, ou seja, a capacidade de seu uso, para a atuação
inteligente de ações e intervenções administrativas. Este relevante empenho técnico e metodológico, contribui a
um eficaz planejamento ambiental/territorial, onde seus resultados diagnósticos e prognósticos orientarão
substancialmente aos planos, projetos e programas da administração superior da UFRRJ. Para tal meta são
aplicados os softwares SAGA/UFRJ- Sistema de Análise Geo-Ambiental, e o VICON/SAGA, programa
gerenciador de informações- Sistema de Vigilância e Controle Ambiental, ambos implantados no LGA/UFRRJ.
OBJETIVOS
Apresentar e analisar a Geodiversidade Geológica do campus da UFRRJ, e a sua contribuição na análise
das áreas com alto potencial para a expansão de edificações, representadas no Mapa Classificatório prédefinido, usando-se o método da Assinatura Ambiental do software SAGA/UFRJ.
METODOLOGIA
São dois módulos diagnósticos resultantes da aplicação da metodologia de “Análise Ambiental por
Geoprocessamento” do software SAGA/UFRJ. É iniciada pela construção da BDG/UFRRJ constituída por
dezessete Mapas Temáticos, seguida pela avaliação das questões ambientais mais estratégicas. Tal modelo
digital é representado por um conjunto de Mapas Temáticos e Classificatórios, cuja análise ambiental é efetivada
pelo programa “Assinatura Ambiental”, resultando na Geodiversidade de suas categorias. Quatro etapas
operacionais são processadas no caso da temática, Geodiversidade: a) seleciona-se da BDG/UFRRJ criada para o
campus da UFRRJ, um de seus Mapas Temáticos constituintes - Geologia (Fig 1); b) é usado o programa
Assinatura Ambiental cujo resultado é a definição da “Matriz da Geodiversidade Geológica”; c) é procedida
análise ambiental das quatro categorias geológicas registradas no mapeamento temático e d) É selecionada na
previamente definida “ Matriz da Geodiversidade das Áreas com alto Potencial para a Expansão das
Edificações” o parâmetro Geologia com as sus categorias mais influenciadoras quanto ao substrato geológico de
tais áreas.
A GEODIVERSIDADE GEOLÓGICA DO CAMPUS DA UFRRJ
O campus Seropédica da UFRRJ apresenta um singular perfil natural e antrópico derivado de sua
inclusão na área da visada Baixada de Sepetiba, uma das entidades componentes da Bacia do Guandu. Devido a
este fato geográfico a extensa área territorial da UFRRJ apresenta um significante elenco de elementos naturais e
antrópicos, que vistos de modo integrados e interativos, definem a considerada Geodiversidade de seu ambiente.
São entidades distribuídas na área territorial, ou seja, em seu ambiente de superfície (a paisagem rural e
construída) e também, em seu ambiente de subsuperfície, com seus recursos naturais.. São produtos de sua
história geológica, da concomitante evolução da paisagem natural, onde aí foi se “assentando” gradativamente
atores socioculturais, e mais recentemente, do crescimento exponencial da ação/intervenção antrópica,
provocado pelos itens acima listados
A geodiversidade geológica é resultado da aplicação do método “Assinatura Ambiental” um dos
módulos operacionais do programa SAGA/UFRRJ. Permite o levantamento quantitativo do perfil ambiental, no
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caso da entidade geológica em análise; isto significa, a inclusão de todos as entidades ou elementos físicos e
antrópicos, representados pelos 16 parâmetros ambientais da BDG/UFRRJ, através de suas classes mais
influenciadoras, registradas em percentuais. A “Matriz da Geodiversidade Geológica” do campus da UFRRJSeropédica, apresenta nas linhas, as quatro entidades geológicas (quatro), e nas colunas, a planimetria (
percentual e hectare) os 16 parâmetros ambientais ou Mapas temáticos da BDG/UFRRJ , expondo as suas
classes mais influenciadoras à entidade geológica.
• nas linhas- as quatro entidades ou classes litológicas;
• nas colunas- a planimetria e os 16 parâmetros ambientais da BDG/ UFRRJ; estas apresentando as suas
categorias mais influenciadoras à entidade litológica.
O resultado apresenta para cada um dos quatros tipos de rocha: -Extensão territorial em hectare ou
percentual;-Constituição pedológica;-Morfoestruturas e as morfometrias que as alicerçam;- Entidades florísticas
e os multiusos que ocupam;- Proximidades dos referenciais geográficos mais influenciadores quanto a
acessibilidade- a drenagem, o sistemas viários, ferroviários e de dutos. Todos apresentando, através de suas
classes, aquelas mais contribuidoras à entidade pedológica em análise. São entidades físicas, bióticas e sócioeconômicas distribuídas nos ambientes de superfície e subsuperficial.
ANÁLISE DA GEODIVERSIDADE GEOLÓGICA
A análise da geodiversidade das quatro classes geológicas permite a sua caracterização ambiental,
traduzida pela convergência integrada da contribuição ou do grau de influência dos parâmetros da BDG/UFRRJ.
Tal perfil ambiental é apresentado em dois grupos de assinaturas: - dos Mapas Temáticos, considerados de
primeira ordem (solo, geomorfologia, altitude e uso da terra) e dos Mapas Temáticos de Proximidades (sistemas
de drenagem, viário, ferroviários e dutos). Apresentam-se as classes - Depósito Areno - Argiloso de Superfície
e Arenosos de Subsuperfície com as seguintes assinaturas de geodiversidade: para o conjunto: - Solos,
Geomorfologia, Altitude e Uso da Terra, e a Proximidade de Drenagem.
A- Depósito Areno - Argiloso de Superfície e Arenosos de Subsuperfície
Em superfície, dominam a paisagem do campus universitário, embasando dominantemente os solos
ASSOCIAÇÃO DE PLANOSSOLOS HÁPLICOS DISTRÓFICOS e a vasta Planicie Colúvio Aluvionar,
ocupada por diferentes multiusos.
A1 - Assinatura dos parâmetros ambientais: Solo, Geomorfologia, Altitude e Uso da terra
- Ocupa uma extensiva área de 2.339,2348 hectares, da área total do Campus da UFRRJ.
A ocorrência pedológica, tipo solos DISTRÓFICOS ocupam 1.905,5236 ou 81,46 % , e a vasta Planicie
Colúvio-Aluvionar, com 1708,9048 há ou 73,04% de extensão territorial seguinda pela coalescente Rampa de
Colúvio com 432,9048 há ou 18,51%;- - A morfotopografia correspondente a classe “ 10-15m” de altitude, é a
dominante, com um área de 1.175,7752 há ou 50,26 %; entre 20 a 25m com 648,2044 há ou 27,71%;- - A
litoestrutura areno-argilosa deste ambiente deposicional contribui a multiuso adequados em superfície, das
seguintes entidades bióticas e antrópicas: Eucaliptos ( 564,9296 há ou 24,15%), seguida pela a Pastagem
Natural( 455,96 há ou 19,49 %) e pela entidade Área Utilizada por Terceiros -Marcos Jorge (436,8324 há ou
18,67).
A2 - Assinatura dos parâmetros de Proximidades dos Referenciais Geográficos
-Quanto aos referenciais geográficos a classe que mais se destaca pelo grau de ocorrência de tais depósitos
areno-argilosos, é a classe “acima de 500m”, com uma ocorrência superior a 80%, distribuídos em quase todos
os parâmetros de proximidades dos referenciais geográficos. Dos onze Mapas Temáticos relativos às
Proximidades de Referenciais Geográficos, foi selecionada a Proximidades de Drenagem.
-Proximidades de Drenagem- A drenagem que disseca esta vasta área deposicional é componente da
microbacia do rio Piloto, cujos segmentos fluviais em sua maior parte estão retificados (DNOS,1940), como o
Valão da Horticultura. É a classe “acima de 500m”, onde ocorre a maior ocorrência do Depósito Areno-Argiloso
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de Superfície/Arenoso de Subsuperfície, com 37,26% ou 871,68 hectares; seguem-se as classes “ 200 a 500m”,
com 498,39 há ou 21,31% e as situadas entre “100 a 200” de proximidade, com 349,8836 há ou 14,96 %.

Figura 1- Mapa temático de geologia.
Quadro 1- Matriz da Geodiversidade Geológica. Modelo de Quadro de Assinatura com Geomorfologia e
Proximidades.

A Contribuição geológica na geodiversidade das áreas com alto potencial para a expansão das edificações.
O cenário geológico das áreas que apresentam alto potencial para as edificações acadêmicas é um dos
componentes do perfil da Geodiversidade de tais áreas relevantes. Juntamente com os outros parâmetros
ambientais (solos, geomorfologia, ocupação do solo, proximidades, etc) constituintes da BDG/UFRRJ vem a
contribuir no investimento sustentável da referida questão ambiental. Acha-se exposto na “Matriz da
Geodiversidade” da referida questão ambiental. Segue abaixo o Quadro 2 – Matriz de Diversidade de Expansão
de Edificações, com o domínio da Geologia da categoria Migmatito (100%), Geomorfologia de Colinas
estruturais (29%) e Solos de Associação de Argisolos Vermelho-Amarelados (99%).

!

!

!

!

!

!

!

!
Figura 2 – Mapa de Potencial de Expansão de Edificações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatada a importância do geoprocessamento na delimitação das áreas potenciais à expansão de
edificações, mostraram-se dominantes os fatores geológicos, sobretudo nas áreas onde a influencia do
embasamento constituído de migmatito-gnaisse do pré-cambriano e do domínio colinoso. Dessa maneira pode-se
observar também que as áreas de maior expressão potencial para ocupação concentram-se na região nortenordeste do polígono territorial da universidade, onde naquela região predominam os fatores naturais e de uso e
ocupação que concedem maior favorabilidade a expansão das edificações. Dessa maneira fica clara a
importância do uso das ferramentas de geoprocessamento e do conhecimento sobre a Geodiversidade na tomada
de decisões dos processos de gestão territorial.
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RESUMO
O Sistema Gerenciador de Informações sobre Riscos Geológicos no Estado de São Paulo – SGIRISCOS-IG foi desenvolvido pelo Instituto Geológico (IG) no âmbito do Programa Institucional de Gestão de
Riscos e Prevenção de Desastres Naturais para permitir uma gestão integrada do tema e subsidiar decisões de
órgãos estaduais e municipais. Organiza, padroniza e disponibiliza os resultados de dois tipos de avaliações de
risco a eventos geodinâmicos (escorregamento, inundação, erosão e solapamento) executados pelo Instituto
Geológico: a) mapeamento de áreas de risco de municípios; b) pareceres técnicos de atendimentos emergenciais
de situações de risco.
A partir da avaliação de outros Sistema Gerenciadores de Informação desenvolvidos em diferentes áreas
do IG, em diversos formatos, optou-se pelo uso da plataforma proprietária da Environmental Systems Research
Institute - ESRI, já existente no instituto. As informações são armazenadas em um Banco de Dados de código
aberto PostgreSQL, que se relaciona com o ambiente de mapas do Sistema – ArcGIS for Server Enterprise
Advanced - utilizando o cartucho espacial (ST_Geometry). As informações de risco (poligonais e pontuais) são
publicadas como web services no ambiente ArcGIS for Server. A ferramenta de desenvolvimento Microsoft
Silverlight foi utilizada para a programação e customização de funcionalidades de navegação, controle e
manipulação de mapas, uma avançada administração de usuários, pesquisa espacial e por atributos, entrada e
edição de dados espaciais e alfanuméricos.
O presente artigo apresenta o modelo de dados e arquitetura do Sistema, as principais funcionalidades e
anota alguns diferenciais em relação a outros mecanismos conhecidos. Mostra, enfim, algumas das razões pelas
quais o SGI-RISCOS-IG tem se mostrado uma ferramenta bem recebida pelos responsáveis pela gestão da
questão de risco geológico, em nível estadual e também junto a municípios mapeados.
Encerra elencando importantes ações em curso no Estado de São Paulo onde ocorre uma franca
interação com o Sistema Gerenciador de Informações sobre Riscos.

Palavras-chave: Risco geológico, gerenciamento de riscos de desastres, sistema gerenciador de informações,
Banco de Dados, PostgreSQL, ESRI, ArcGIS for Server

1. INTRODUÇÃO
No Estado de São Paulo os principais processos causadores de desastres naturais estão ligados a
fenômenos hidrometeorológicos que causam escorregamentos, inundações e erosão, dentre outros. O crescente
impacto desses tipos de fenômenos naturais relaciona-se na sua maioria a um conjunto de fatores decorrentes do
modelo de desenvolvimento socioeconômico adotado, com a geração de áreas de risco e desastres a elas
relacionados (BROLLO et al., 2015).
Em resposta a estes problemas tem sido criadas políticas públicas para evitar, reduzir, gerenciar e
mitigar situações de risco (BROLLO & TOMINAGA, 2012), dentre as quais pode-se destacar: Política Estadual
de Mudanças Climáticas (Lei Est. nº 13.798, de 9/11/2009), Programa Estadual de Prevenção de Desastres
Naturais e de Redução de Riscos Geológicos - PDN (Decreto Est. nº 57.512, de 11/11/2011), Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil (Lei Fed. nº 12.608, de 10/04/2012). Associadas a estas políticas vários instrumentos
de gestão de riscos de desastres vem sendo implementadas há mais de 25 anos no Estado de São Paulo (como os
Planos Preventivos de Defesa Civil – PPDC - e os Mapeamentos de Áreas de Risco a Escorregamentos,
Inundações e Erosão), com a atuação em parceria entre órgãos executivos como CEDEC - Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil, IG - Instituto Geológico, IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica, CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano,
entre outros. Estes órgãos, no processo de implementação destas políticas públicas enfrentam o desafio de
responder a varias questões sobre áreas de risco no Estado de São Paulo: Quantas são? Onde estão? Qual sua
gravidade? Quantas pessoas são afetadas? Como conviver, mitigar ou eliminar estas situações de risco? Como
integrar as informações com outros órgãos do Estado?
Assim, para apoiar a gestão de riscos de desastres no âmbito da implementação destas politicas públicas
o Instituto Geológico desenvolveu o Sistema Gerenciador de Informações sobre Riscos Geológicos no
Estado de São Paulo - SGI-RISCOS-IG, que agrega dois tipos de informações de caráter institucional: a)
Mapeamentos de áreas de risco, atualmente elaborados em 42 municípios do Estado de São Paulo; b) Relatórios
de vistorias técnicas elaborados em atendimentos emergenciais do PPDC desde 1988. Neste sistema, as
informações estão adequadamente sistematizadas, com possibilidade de consulta, edição, inserção de novos
dados, exportação e compartilhamento com usuários diferenciados.
O presente artigo tem por objetivo apresentar o SGI-RISCOS-IG, desenvolvido como solução
geotecnológica para subsidiar a tomada de decisões em cenários de risco de desastres naturais.
2. EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS ANTERIORES NA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS
GERENCIADORES DE INFORMAÇÃOES GEOAMBIENTAIS
Na concepção do SGI-RISCO-IG partiu-se da experiência acumulada pelo IG na construção de Sistemas
Gerenciadores de Informações Geoambientais, com diferentes propósitos, focos temáticos, escalas e
metodologias, elaborados por demandas de deiferentes projetos de pesquisa da instituição, parceiros e atores do
Sistema Ambiental Paulista (GUEDES et al., 2009). Foram avaliados quatro projetos anteriores, desenvolvidos
em diferentes plataformas, voltados à temática de gestão de riscos geológicos ou de gestão de recursos minerais:
a) “Sistema visualizador de mapeamentos de áreas de risco a movimentos de massa e inundações do
Estado de São Paulo” (PRESSINOTTI et al., 2007), desenvolvido em 2005, em plataforma ESRI desktop,
usando controles OCX MapObjects para as visualizações de mapas e programação em Visual Basic e Delphi para
a carga de um Banco de Dados MS Access;
b) “Sistema de informações sobre a atividade minerária na bacia do rio Mogi Guaçu” (GUEDES &
PRESSINOTTI, 2004), finalizado em 2002, com ferramentas desktop MapInfo (MapInfo Professional e MapInfo
ProViewer), apoiado em rotinas elaboradas em MapBasic e VB Script, com mecanismos básicos de atualização
de informações, contou com recursos de consulta, visualização e análises temáticas dos parâmetros e etapas dos
processos de licenciamento minerário e ambiental da atividade;
c) “Sistema de Informações Georreferenciadas da Mineração na Bacia do Rio Sorocaba”
(NOGUEIRA et al., 2011), desenvolvido em 2012, em plataforma cliente-servidor dentro da estrutura de
comunicação da Rede INTRAGOV, usando ferramentas MapInfo para visualização e consultas a dados
espaciais, associados a um Banco de Dados PostgreSQL e programação em Visual Basic;

d) “Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais de Ubatuba” (GUEDES et al., 2009),
elaborado em 2007, é uma aplicação “web mapping” baseado na plataforma ESRI ArcGis Server, implantada
mediante a construção de um modelo de dados e a publicação de serviços e aplicações de mapas, dentro da
estrutura de rede do Instituto Geológico.
3. MODELO CONCEITUAL E ARQUITETURA DO SISTEMA
O SGI-RISCOS-IG foi concebido pelo IG em 2010 e contou com a consultoria da empresa OPTIMUS
GIS & IT Solutions para a implantação da solução tecnológica, conforme o modelo conceitual mostrado na
Figura 1, que associa os dois conjuntos de dados que definem seu conteúdo, os Mapeamentos de Áreas de Risco
e os Relatórios de Atendimentos Emergenciais de PPDC.
O Mapeamento de Áreas de Risco contempla a avaliação de eventos geodinâmicos relativos a quatro
categorias
escorregamento,
inundação, erosão e solapamento de
margens de drenagens - cada qual com
um conjunto específico de parâmetros
de avaliação. Seu produto é expresso
pela “setorização de risco” a cada um
destes processos do meio físico, sua
delimitação espacial precisa (expressa
por polígonos) e hierarquização quanto
ao grau de risco (IG-SMA, 2014).
Já
os
Relatórios
de
Atendimentos Emergenciais de PPDC,
possuem
caráter
pontual,
georreferenciado, que representam os
diferentes contextos anotados nos
atendimentos emergenciais, a saber:
“vistorias”,
“recomendações”
e
“análises de nível vigente”.
A adoção da plataforma
proprietária ESRI deveu-se à avaliação Figura 1. Modelo conceitual, exibindo os dois conjuntos de dados organizados
das
experiências
institucionais pelo SGI-RISCOS-IG: a) Mapeamentos de áreas de riscos, caracterizadas por
anteriores, que concluiu ser necessário feições espaciais poligonais e b) Relatórios de vistorias técnicas de
um ambiente robusto, com Banco de atendimentos emergenciais de PPDC, representados por feições pontuais.
Dados estável e com agilidade para
geração e publicação de novos serviços
de mapa. Foi utilizada a licença
ArcGIS Server da versão Advanced
Enterprise, que se mostrou plenamente
adequada à implantação do modelo de
dados definido, exibido de forma
simplificada na Figura 1.
Assim, na solução tecnológica
adotada, as informações de risco
anteriormente citadas são armazenadas
em um Banco de Dados PostgreSQL,
que se relaciona com o ambiente
espacial ArcGIS for Server utilizando o
cartucho espacial ESRI ST_Geometry.
O ambiente de desenvolvimento Figura 2. Arquitetura do SGI-RISCOS-IG

Microsoft Silverlight foi utilizado para a programação e customização de funcionalidades de navegação, controle
e manipulação de mapas, administração de usuários, pesquisa espacial e por atributos, entrada e edição de dados
espaciais e alfanuméricos, dentre outros recursos. A interação com o Sistema é feita por meio dos navegadores
WEB mais comuns. A arquitetura do Sistema é representada na Figura 2.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SGI-RISCOS-IG oferece uma ferramenta WEB de visualização, consulta e edição de dados sobre
riscos geológicos no Estado de São Paulo, acrescentando rapidez e praticidade à produção e acesso a estas
informações, por meio de
uma
interface
georreferenciada baseada
em ampla variedade de
basemaps. É uma interface
de
uso
especialmente
adequada ao atendimento
de ampla gama de atores
envolvidos com a gestão de
riscos.
Alguns diferenciais
importantes
no
SGIRISCOS-IG
são:
a)
possibilidade de acesso
classificado, devido à
administração avançada de
usuários, com flexibilidade Figura 3. Tela do SGI-RISCOS-IG exibindo algumas áreas de risco setorizadas em Campos
na
personalização
de do Jordão (SP) e algumas funcionalidades: A) interface para cadastramento de serviços de
permissões de acesso, de mapa padrão OGC; B) pesquisas complexas por atributo; C) ferramentas para criação e
acordo com o perfil edição de feições espaciais.
requerido;
b)
cadastramento de serviços
de mapa (web services)
produzidos por outras
instituições definindo alta
interoperabilidade
ao
sistema (Figura 3); c)
funcionalidades
de
pesquisa avançada, com
possibilidade de exportação
de informações espaciais e
alfanuméricas (Figura 3);
d)
acesso
pleno ao
complexo banco de dados
do sistema por meio de
formulários
integrados,
com possibilidades de Figura 4. Representação de uma consulta à ficha de caracterização de um setor de risco de
atualização
das escorregamento em Campos do Jordão (SP), exibindo: A) a navegação pelo conteúdo do
Banco de Dados, que se dá por meio de abas, facilitando o agrupamento e leitura das
informações de risco e informações; B) a escala de visualização em tela - e digitalização - pode chegar a 1:1.000;
cadastrais (Figura 4); e) C) as ferramentas para consultas ao Banco de Dados são específicas para cada tipo de
possibilidade de entrada e processo do meio físico analisado (escorregamento, inundação, erosão e solapamento de
edição
de
dados margens de drenagens).

diretamente durante trabalhos de campo ou a qualquer momento, por meio de ferramentas incorporadas ao
Sistema, em ambiente WEB.
Ao longo do desenvolvimento deste Sistema o IG observou a viabilidade de se alcançar um produto
compatível com ações de Governo colocadas em discussão recentemente, no âmbito do Plano de Trabalho de
Curto e Médio Prazo do PDN (BROLLO & TOMINAGA, 2012), bem como em projetos estratégicos da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Dentre estes, podem ser citados:
a) GeoPortal de Riscos do Estado de São Paulo, em fase de análise para elaboração no âmbito do PDN, que teria
o SGI-RISCOS-IG como uma das aplicações disponíveis para os órgãos executivos;
b) Plano Estadual de Habitação, desenvolvido pela Secretaria da Habitação, e Zoneamento EcológicoEconômico do Estado, desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, que teriam o suporte do SGIRISCOS-IG em termos das informações sobre mapeamento de áreas de risco, para decisões sobre planos,
programas e investimentos;
c) Projeto ”Transporte, Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos e Desastres no Estado de São Paulo”, em
desenvolvimento pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Logística e Transportes, com
financiamento do Banco Mundial, cujas diretrizes voltadas à avaliação e mapeamento de risco, a sistemas de
monitoramento e alerta e à gestão de informações e tomada de decisão, tem o SGI-RISCOS-IG como
ambiente para armazenamento do mapeamento de dezenas de municípios da Região Metropolitana de São
Paulo, com capacidade para geração da setorização de risco em tempo real.
d) DATAGEO - Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo, desenvolvido pela
Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, em 2014, já integrado com o
SGI-RISCOS-IG, possibilitando a interoperacionalidade e compartilhamento de informações com os órgãos
do Sistema Ambiental Paulista.
Uma nova fase deste sistema encontra-se em desenvolvimento, buscando sua melhoria para atender a
novas interações com os órgãos executivos do Estado e municípios mapeados quanto a áreas de risco. Desta
forma busca-se melhorar ainda mais a capacidade de gestão de riscos de desastres de forma integrada no Estado
de São Paulo.
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A aplicação da espectroscopia de reflectância em geologia tem aumentado nos últimos anos, com dados que
podem ser obtidos a partir de sensores remotos orbitais, aerotransportados ou portáteis. Esta técnica proporciona
uma medida quantitativa da reflectância espectral dos materiais e é obtida pela razão entre a radiância e a
irradiância. Com o uso de espectrorradiômetros pode-se fazer medições da rocha in situ em sua área de
ocorrência ou em laboratório. A partir da assinatura espectral é possível identificar as principais características
das feições de absorção dos minerais presentes e, assim, reconhecer elementos constituintes e/ou caracterizar tais
rochas. A determinação da composição mineralógica e química da rocha é essencial para as análises dos
espectros de reflectância, pois feições de absorção presentes nos diferentes comprimentos de onda estão
diretamente relacionadas com a composição química dos minerais e rochas. Além de minerais, as rochas podem
conter componentes diversos, a exemplo da matéria orgânica. Rochas geradoras de hidrocarboneto (óleo e gás)
são caracterizadas pela riqueza de matéria orgânica associada à fração argilosa da rocha. Dessa forma, uma
técnica que permita detectar os argilominerais e a matéria orgânica de forma rápida e confiável representará um
avanço significativo no reconhecimento e caracterização de potenciais rochas geradoras de hidrocarbonetos.
Atualmente, essa caracterização está baseada em técnicas analíticas diferentes e com rotinas de preparação e
análise em laboratórios específicos, que demandam um tempo significativo para obtenção de resultados. Os
objetivos deste trabalho são: 1) identificar as feições de absorção características da matéria orgânica a partir do
comportamento espectral; 2) testar a possibilidade de quantificar o teor de matéria orgânica a partir de sua
influência na reflectância. Para isso, foram selecionados 11 amostras de folhelhos orgânicos de diferentes bacias
sedimentares. As medições foram feitas com um espectrorradiômetro Spectral Evolution, modelo SR-3500, em
amostras inteiras e moídas. A fração moída foi posteriormente submetida à quantificação do carbono orgânico
total (COT) como forma de obter um parâmetro para relacionar as feições de absorção das amostras com o teor
de COT. Os resultados iniciais indicam que a matéria orgânica, mesmo em pequenas quantidades, implica em
um decréscimo nos valores de reflectância e torna as feições de absorção mais difíceis de serem identificadas.
Com base nisso, os valores de COT serão relacionados com a assinatura espectral de cada amostra para
determinar se existe correlação direta entre eles.
Apoio: À FINEP pelo apoio financeiro e ao projeto MODA - Modelagem Digital de Afloramentos Usando GPU
(MCT/FINEP – Pré-Sal Cooperativos ICT – Empresas 03/2010).
Palavras-chave: espectroscopia de reflectância, carbono orgânico total, rochas geradoras de hidrocarboneto
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O presente estudo teve como objetivo realizar o mapeamento da fragilidade ambiental aos processos erosivos
pluviais utilizando a metodologia de Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados
proposta por Ross (1994). A metodologia integra informações de relevo, solo e uso da terra/cobertura vegetal
com o intuito de delimitar unidades homogêneas que expressam diferentes níveis de vulnerabilidade
considerando a inclinação das vertentes, a erodibilidade do solo e o potencial de proteção que cobertura exerce
no meio. A área selecionada corresponde as cartas topográficas na escala 1: 50 000 publicadas pelo IBGE
(1972), referentes as folhas Aguaí (SF-23-Y-A-III-1) e Pinhal (SF-23-Y-A-III-2). Além das informações planialtimétricas contidas nas cartas topográficas, também foram utilizadas no mapeamento a Carta Pedológica SemiDetalhada do Estado de São Paulo (escala 1: 100 0000), Folha Moji Mirim, publicada pelo Instituto Agronômico
de Campinas e duas cenas do satélite Landsat-8 OLI. As informações plani-altimétricas foram adquiridas em
formato digital (.dgn) no sítio do IBGE. A partir das curvas de nível foi gerado um Modelo Digital de Elevação
utilizando um interpolador linear disponível no Sistema de Informação Geográfica ILWIS. A partir do MDE
foram derivadas cartas hipsométrica, de declividade, orientação das vertentes, modelos sombreados, modelos 3D
e perfis topográficos. Com relação à carta pedológica, as manchas de solo foram digitalizadas utilizando o
módulo de entrada de dados do ILWIS e poligonizadas utilizando um algoritmo de conversão segmentospolígonos. Para a elaboração do mapa de uso da terra/cobertura vegetal, técnicas de processamento digital de
imagens foram empregadas. Inicialmente, as bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7 do sensor OLI do ano de 2014 foram
submetidas a técnica de fusão de imagens por meio da transformação de cores IHS (Intensity, Hue, Saturation).
A banda 8 (pancromática), com 15 metros de resolução espacial, foi utilizada como a componente Intensity na
reversão de cores para o sistema RGB. Em seguida, amostras de treinamento referentes as classes Café, Cana
Laranja, Mata, Pastagem, Silvicultura, Solo Exposto, Água e Área Urbana foram selecionadas e submetidas a
classificação digital utilizando o algoritmo Máxima Verossimilhança. Os erros de omissão e comissão foram
corrigidos manualmente com base na técnica de fotointerpretação. Por fim, os mapas foram combinados por
meio de uma tabela bidimensional. Inicialmente as informações referentes a vulnerabilidade de cada mancha de
solo foram combinadas com as informações do terreno. Os intervalos de declividade adotados obedeceram aos
valores adotados na geotecnia. Em seguida, uma segunda combinação foi feita combinando o mapa solo + relevo
com as informações de uso da terra/cobertura vegetal. Ao final deste processo, cinco classes de fragilidade com
os níveis Muito Fraca, Fraca, Média, Forte e Muito Forte foram mapeadas. As informações geradas neste
mapeamento são importantes como forma de auxiliar no planejamento agrícola e ambiental da região.
Palavras-chave: Fragilidade ambiental, geoprocessamento, planejamento territorial.

MAPEAMENTO DA PLUMA SEDIMENTAR DO RIO SÃO MATEUS (CONCEIÇÃO DA BARRA –
ES) A PARTIR DE IMAGENS LANDAST 8
Áquila Ferreira Mesquita1; Cynthia Romariz Duarte2; Wellington Ferreira da Silva Filho2, Alcione Moreira do
Carmo 1
1

Intituto de Geociências – Universidade Estadual de Campinas, e-mail: aquilamesquita@ige.unicamp.br,
alcionecarmo@ige.unicamp.br.
2 Departamento de Geologia – Universidade Federal do Ceará, e-mail: cynthiaduarte@ufc.br,
welfer@ufc.br.

RESUMO
Os estuários são os principais canais de transferência de carga sedimentar entre o continente e o oceano, no
entanto representam uma compartimentação costeira bastante sesível a mudanças ambientais. O mapemaneto da
dispersão sedimentar na região plataformal rasa por meio de produtos de senoriamento remoto, consiste em um
método prárico para a identificação e classificação de plumas fluviais bastante mencionado na literatura
científica e utilizadas para fins de monitoramento costeiro. O presente trabalho consiste em um estudo
preeliminar da área, onde foram utilizados a composição RGB 651 em imagens Landsat 8 (Sensor OLI) e o
método de classificação supervisonada maximum likelihood na análise qualitativa da pluma do rio São Mateus,
litoral norte do Estado do Espírito Santo. Na presente análise foi possível a identificação de quatro principais
zonas: Sedimentos de pluma com alta abundância de sedimentos, sedimentos de pluma com baixa abundância
de sedimentos, zona de mistura e zona de offshore.
Palavras-chave: Pluma sedimentar, Estuário, Rio São Mateus, Imagem Landast8

INTRODUÇÃO
Os sistemas estuárinos representam um importante canal de tranferência de sedimenetos entre o
continente e o oceano, responsável pelo suprimento e equilíbrio sedimentar na faixa costeira e importante agente
geomórfico de construção da paisagem costeira. Entretanto representa um ambiente sensíveis as mudanças nos
processos continentais, marinhos e antropogênicos (Silva, 2000).
A contínua transferência de carga sedimentar e os processos morfodinâmicos que envolvem essas
regiões fazem com que o fluxo, a concentração e a distribuição dos sedimentos em suspensão sejam altamente
dinâmicos em seu caráter espacial e temporal. Assim, seu monitoramento é o principal subsídio para o
desenvolvimento de planos de monitoramento costeiro (Miller e McKee, 2004, Esch e Sartori Neto, 2013).
Plumas sedimentares nesses ambientes tem sido bastante analizadas por técnicas senoriamento remoto,
pois representa um estudo capaz de fornecer dados que acompanhem as constantes temporais submetidas ao
setor. Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo o mapeamento da pluma do Rio São Mateus, onde
técnicas de PDI (Processamento digital de imagens) já citadas na literatura científica apresentaram bons
resultados para a área.
MATERIAIS E MÉTODOS
No presente estudo, foi utilizado uma imagem orbital da série Landsat 8 (OLI) disponível gratuitamente
através do portal do USGS (United States Geological Survey). A cena obtida no mês de Janeiro de 2015
corresponde ao período de maior precipitação para a região e, portanto, o período de maior transporte de
sedimentos pelo fluxo do rio. Foram efetuadas correções atmosféricas utilizando o software ENVI 4.8, que
consiste numa técnica que suaviza o efeito de dispersão da energia eletromagnética nas partículas de água
suspensas na atmosfera, possibilitando que todos os alvos sejam interpretados da mesma forma. O processo
empregado nesse trabalho foi o do DarkSubtract onde foram extraídos os valores de pixels mais escuros, em tese
com valores zero de refletância ou o mais próximo a esse.
Como proposto por Rudorff et.al (2011), foram aplicadas máscaras pra núvens, sombras e vegetação, a
fim de classificar apenas o corpo de água. A composição coloridas em RGB – 651 foi utilizada para

interpretação da dispersão de sedimentos já que os comprimentos de onda nas faixas do infravermelho próximo e
de ondas curtas possuim baixa reflectância em corpos de água, e os comprimentos de onda do azul alta
transmitância, destacando sedimentos em suspensão.
Para classificação da imagem, foi utilizado o método de clasisficação supervisonada maximum
likelihood, que corresponde a um classificador estatístico que utiliza semelhança de propriedades estatísticas, tais
como média e desvio para calcular a probabilidade de um elemento ser parte de uma determinada classe. Os
pixels da imagens são classificados baseado nas propriedades estatísticas espectrais a partir das amostras de
treinamento coletadas (Thomas e Weatherbee, 2006).
ÁREA DE ESTUDO
A região em estudo concentra-se no estuário do rio São Mateus e na planície costeira adjacente,
localizada no município de Conceição da Barra, litoral norte do Estado do Espirito Santo. O mapa da figura 1
apresenta a localização da área de estudo.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo
RESULTADOS E DISCUSÕES
Como a imagem utilizada corresponde ao período de maior incidência pluviométrica na região,
teoricamente os dados obtidos representam o ideal da máxima dispersão de sedimentos na plataforma rasa. A
partir do processamento realizado foi possível identificar quatro principais zonas na planície costeira do estuário
do rio São Mateus: Sedimentos de pluma com alta abundância de sedimentos, Sedimentos de pluma com baixa
abundância de sedimentos, zona de mistura e zona de Offshore (Figura 2).
A região caracterizada como sedimentos de pluma com alta abundância sedimentar corresponde a zona
de baixa dispersão sedimentar, localizada principalmente junto a foz do rio. Esses estão representados pelos
pixels com maiores valores de reflectância principalmente nos comprimentos de onda mais longos. Essa região é
dominada principalmente pela ação das onda e a corrente longitudinal (N-S), entretanto, devido ao efeito de
barreira pelo fluxo hídrico do rio, uma pequena prepoderância na concentração de material particulado é
observada ao Nordeste do estuário (Miranda et.al, 2002).

A zona de sedimentos de pluma com baixa abundância de sedimentos consiste no domínio próximo a
costa com média dispersão sedimentar. Nesse setor, o efeito de barreira é menos efetivo, tornando a corrente
longitudinal dominate e projetando a carga sedimentar para sul, representado pela presença de pequenas pontas
na região amarela da figura 2, subparalelas a linha de costa.
Por sua vez, a zona de mistura corresponde a região de combinação entre sedimentos de origem
continental e marinha, influênciada principalmente pelas ondas e correntes marinhas. Esse compartimento
consiste em uma área de alta dispersão sedimentar e baixa abundância de sedimentos em suspensão. Em
contraste, a zona de offshore consiste uma área sem presença aparente de sedimentos de pluma em susprensão ou
com altíssima dispersão sedimentar, assim diferenciado pelo classificador

Figura 2 – A) Composição falsa cor RGB 651 apresentando a pluma do rio São Mateus na zona
plataformal rasa. B) Classe de dispersão de sedimentos da pluma do rio São Mateus para Janeiro de 2015.
CONCLUSÕES
O presente estudo teve como objetivo o mapeamento da pluma do Rio São Mateus no período de maior
transferência sedimentar continente-ocenao durante o ano. A utilização de uma imagem Landsat 8 (OLI) na
composição RBG 651 e o método de classificação supervisionada maximum likelihood, foi possivel
compartimentar a pluma do referido estuário em: sedimentos de pluma com alta abundância de sedimentos,
geralmente dominado pela descarga hídrica do rio onde ocorre a maior concentração de sedimentos em
suspenção; sedimentos de pluma com baixa abundância de sedimentos, região dominada principalmente por
agentes morfodinâmicos como as ondas e a deriva litorânea; a zona de mistura que consiste na região de
interação entre sedimentos de origem continental com de origem oceânica e a zona de offshore, região sem
registros aparentes de material particulado em suspenção pelo classificador.
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As florestas brasileiras podem estar em sério risco, pois em 2010 um novo código florestal foi proposto, que
foi aprovado em 2012. Este novo código substitui o Código Florestal de 1965 e define as regras para
delimitação das áreas de preservação das matas nativas. Neste cenário, as chamadas Áreas de Proteção
Permanentes (APP) são definidas de acordo com as dimensões dos corpos d’água, como rios e córregos, a
inclinação dos terrenos e os topos de morros. As mudanças promovidas pelo “novo código” vêm sofrendo
críticas dos ambientalistas, que alegam que tais mudanças beneficiam os latifundiários e deixam de lado o
objetivo do código florestal que é a proteção das florestas. Grande parte da crítica se deve a redução
significativa das áreas de proteção no entorno dos corpos d’água e a anistia daqueles que não cumpriram
com a legislação até então vigente. Diante disso, este trabalho visa avaliar as possíveis alterações que
ocorreram com a vegetação nativa com a redução das áreas de APP em vigor. Para tal análise, foi
selecionada a Bacia Hidrográfica do Rio São Tomé, que fica na região sul do Estado de Minas Gerais, a fim
de demonstrar a partir de técnicas de sensoriamento remoto, as disparidades presentes entre o Código
Florestal de 1965 e o de 2012. O objetivo final foi a confecção de três mapas temáticos. O primeiro ilustra a
realidade do ambiente, como está configurado o uso e cobertura do solo para avaliar se a bacia está em
conformidade com o código de 1965. Um segundo mapa elucida os usos e ocupações do solo que estão
presentes nas áreas que deveriam ser protegidas segundo o código de 1965, e um terceiro mapa similar ao
segundo, porém com foco no Novo Código Florestal Brasileiro de 2012. A elaboração dos mapas foi feita
com imagens do satélite indiano IRS-P6, Sensor LISS-III, de 2010, disponíveis gratuitamente no site do
INPE (www.dsr.inpe.br). As cartas topográficas de referência foram Folhas de Alfenas, Areado, Campestre
e Machado, na escala 1: 50.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As imagens foram
corrigidas geometricamente tendo como referência as cartas topográficas. Em seguida, as imagens foram
segmentadas como o algoritmo de crescimento de regiões. Após esta etapa, as regiões foram agrupadas
como um classificador supervisionado por regiões. Os erros observados na classificação foram corrigidos
manualmente com base em informações coletadas no campo. Para a delimitação das APP foi usada a
técnica de buffer. Em seguida, as áreas de APP foram combinadas com o mapa de uso e cobertura do solo
para verificar as conformidades e restrições legais. Os trabalhos apontaram que não ocorreram alterações
significativas na delimitação das APP com a utilização dos critérios legais dos Códigos Florestais de 1965 e
de 2012.
Apoio: Instituto de Ciências da Natureza – UNIFAL-MG
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O Estado do Espírito Santo (ES) carece de informações geológicas sistemáticas, especialmente quanto à
cartografia geológica e mapas de recursos minerais em escalas superiores à 1:100.000. As técnicas de
processamento digital de imagens (PDI) vêm sendo cada vez mais utilizadas na integração de dados
multiespectrais, de radar, aerogeofísicos e geológicos com fins de mapeamento geológico-estrutural e
levantamento de recursos minerais. A área de estudo está situada na Macrorregião Central do ES e engloba os
municípios de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu e as sedes urbanas homônimas, abrangendo 195 Km . O principal
objetivo do trabalho consiste na delimitação e diferenciação do Maciço Intrusivo de Aracruz com relação às
rochas encaixantes e o seu zoneamento interno (granitos e gabros) a partir da integração de dados de radar,
multiespectrais, aerogeofísicos e geológicos, contribuindo para a melhoria da cartografia geológica do estado e
conhecimento de recursos minerais, especialmente quanto às rochas ornamentais. A metodologia compreende
técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), como composições coloridas RGB, Componentes
Principais e fusão IHS. O mapeamento geológico-estrutural resultou na diferenciação de nove litotipos:
hercinita-sillimanita-granada-cordierita gnaisse (rocha encaixante); granada granito foliado e granada
charnockito a oeste do Maciço; Grupo Barreiras a leste; granito porfirítico, quartzo diorito, charnockito e
gabro/norito (Maciço Aracruz). A integração de dados de radar permitiu a extração de lineamentos que resultou
na comparação com o trend ao regional (Feixe de Lineamentos Colatina) de direção NW a NNW. Da integração
de dados aerogeofísicos, a imagem magnetométrica, e radiométrica do canal de Th e U não forneceram
informações satisfatórias para a delimitação e zoneamento do Maciço Aracruz. A imagem gamaespectométrica
de K foi a que melhor respondeu a tais diferenciações das rochas encaixantes e do zoneamento interno. A
integração de dados multiespectrais e aerogeofísicos permitiram melhor compreensão do arcabouço litológico e
se demonstrou eficaz no mapeamento geológico-estrutural do Maciço Aracruz 1:50000. As rochas externas à
intrusão, na porção oeste com o hercinita-sillimanita-granada-cordierita gnaisse e granada charnockito e na
porção leste com o Grupo Barreiras, apresentam de baixas a médias anomalias de K. Entretanto, o granada
granito foliado apresenta anomalias altas de K, que geralmente coincidem com altos topográficos. Puderam-se
diferenciar as rochas do interior do Maciço, corroborando seu zoneamento composicional. O granito porfirítico
apresentou as maiores anomalias da área, devido a sua composição mineralógica e se demonstra como forte
controle topográfico, ocorrendo em grandes montanhas. O quartzo diorito, possui como resposta mais comum,
anomalia média, com exceção de algumas regiões onde ocorrem anomalias altas por influência da relação com
granito porfirítico. O gabro/norito apresenta anomalias médias em meio a anomalias altas, mostrando o caráter
mais básico do corpo. Por fim, o ckarnockito coincide com anomalia baixa. A integração desta com imagens
multiespectrais, se demosntra como ferramenta eficaz para os trabalhos de mapeamento, uma vez que
possibilitou melhor compreensão do arcabouço litológico e estrutural da área. Tal imagem forneceu também
subsídios para delimitações de corpos que não foram possíveis serem acessados em campo.
Palavras-chave: Integração de dados, Processamento Digital de Imagens, Maciço Aracruz.
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Resumo
O presente trabalho correlaciona anomalias magnéticas interpretadas por aerolevantamento geofísico
(magnetometria), com os litotipos mapeados na faixa meridional do Quadrilátero Ferrífero, com ênfase nas
formações ferríferas associadas e conhecidas, constituindo assim, bons horizontes guia para a prospecção
geológica de mineralizações ferríferas. Os dados de campo coletados ao longo do reconhecimento e
mapeamento geológico serviram de base para confirmação e validação das interpretações geofísica e
geológicas, confirmando os litotipos que geram assinaturas (anomalias) magnéticas, sendo que a região
prospectada neste estudo descreve em campo uma evolução tectônica, metamórfica e estrutural distinta ao
sul do Quadrilátero Ferrífero.
Palavras Chaves: Aerogeofísica Exploratória, Magnetometria, Formações Ferríferas
INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo geral a prospecção de corpos de minério de ferro
economicamente exploráveis. Para tal serão focados o processamento dos dados magnetométricos, do
levantamento aerogeofísico, através de mapas geofísicos com anomalias (assinaturas) magnéticas. Gerando
como resultado alvos para explorações geológicas, antecedendo viabilizando de forma local o
reconhecimento em campo das formações ferríferas, potencialmente exploráveis economicamente na região
foco de diversas minerações que exploram minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais.
LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
A área de estudo encontra-se localizada a 150 km ao sul de Belo Horizonte, inserida na confluência
dos municípios de Oliveira, Passa Tempo, Desterro de Entre Rios e São Tiago, todos no estado de Minas
Gerais. O acesso à área é feito a partir de Belo Horizonte pela Fernão Dias (BR 381), sentido São Paulo, no
trevo com a BR-494 pegar estrada sentido ao município de São Tiago, onde o acesso é realizado por estradas
vicinais até os vilarejos de Morro do Ferro e Jacarandira, vilarejos estes alvo de minerações de minério de
ferro.
MATÉRIAS E MÉTODOS

Elaboração da Base GIS e Aerolevantamento Geofísico
Nesta etapa do trabalho, foram utilizados com base nos dados geográficos e geológicos em formato
GIS (Sistema de Informação Geográfica) e os dados brutos do aerolevantamento geofísico (magnetometria),
para isso foram utilizados os seguintes softwares para o processamento, modelagem dos dados e confecção
dos mapas de tanto de interpretações e de versões finais: ArcGIS – Version 10.1 e Oasis montaj – Version
7.0.1. Essa base contemplou as seguintes informações:
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I.

Direitos Minerários – DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral): Foi realizada a
consulta e plotagem de direitos minerários na fase inicial, além dos direitos minerários próximos que
possuem bens minerais de interesse;

II.

Integração ao projeto de dados referentes ás unidades geológicas e ocorrências minerais,
correspondentes ao mapa geológico ao milionésimo e de detalhe (1:100.000) do CPRM (Serviço
Geológico do Brasil);

III.

Aeromagnetometria – Realizou-se nessa fase do trabalho a requisição do aerolevantamento da área
2: Projeto Pitangui-São Jão Del Rey-Ipatinga junto a CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais).

Processamento da Aeromagnetometria
Foram utilizados para este trabalho os dados do aerolevantamento da área 02 da CODEMIG,
devidamente processados e corrigidos pelo software Oasis montaj, utilizando para isso as metodologias
conforme o fluxograma abaixo:
Campo magnético total (CT) – Apresenta um caráter dipolar e seu campo de medidas físicas é o
campo magnético calculado nas variações da intensidade ou de suas componentes (x, y, z);
Interpolação da malha de levantamento utilizando-se do método de gridagem bi-direcional para o
canal de campo total;
Interpolação do campo total corrigido e inicio do processamento do sinal analítico para a faixa oeste
do aerolevantamento geofísico;
Derivadas verticais e horizontais (DZ, DX, DY) – As derivadas do campo magnético realçam as altas
frequências do sinal. O realce das altas frequências acentua os gradientes nas bordas de corpos
magnéticos rasos, fornecendo informações sobre os contatos, descontinuidades e lineamentos;
Amplitude do sinal analítico (AS) – É gerado a partir das três componentes do gradiente de medidas
para o campo magnético. Consiste numa técnica eficiente para determinação de parâmetros
geométricos, marcando os limites de fontes magnéticas;
Aplicação de filtros lineares geofísicos do tipo passa-banda de suavização e correção de
nivelamento;
Corte dos produtos sobre a área de estudo, com o intuito de isolar as anomalias do background
regional.
Inclinação do sinal analítico (AS) – Neste produto, as fontes magnéticas são representadas numa
mesma superfície, permitindo desta forma visualizar melhor os lineamentos que correspondam às
estruturas geológicas;
Interpretação geofísica e geológica das anomalias (assinaturas) magnéticas dados partindo da escala
regional do Quadrilátero Ferrífero até .a faixa meridional da área de estudo.
INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
No mapa geofísico de Sinal Analítico - AS (Figura 1) é possível notar na porção NE (nordeste),
destacado em azul no mapa, um grande dipolo que marca as ocorrências ferríferas do quadrilátero ferrífero
na sua porção oeste denominada de Serra da Moeda, para W (oeste) e SW (sudoeste) estende-se também um
dipolo. Para W o dipolo destacado em vermelho, denominado de Serra do Rola Moça e para SW, destacado
em amarelo, marca a porção indivisa do quadrilátero ferrífero onde se localiza a área de estudo destacada em
preto.
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Figura 1: Imagem do sinal analítico (AS) para o aerolevantamento oeste do quadrilátero ferrífero.
A grande e intenssa anomalia do dipolo na área de estudo observado em duas regiões reconhecidas e
mapaeadas, Morro do Ferro e Jacarandira, onde ocorrem mineralizações ferriferas que encontram-se atualmente como
lavras a ceu aberto, chegaram a confirmação que as anomalias adjacentes e vizinhas apresentam mineralizações
ferriferas em potencial para pesquisa geologica e se confirmada potencial e reservas para exploração podem atrair novas
minerações de ferrro na região.
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Figura 2: Imagem do sinal analítico (AS) recortada sobre a área de estudo onde as anomalias foram reconhecidas e
mapeadas.

Formação Ferrífera
No Morro do Ferro e Jacarandira (Figura 2), que encontram-se inseridas na área de estudo, ocorrem
formações ferríferas intercaladas com camadas de magnetitito (Figura 3), fato presenciado somente nas
regiões tidas como indivisa no Supergrupo Minas, podendo as mesmas serem correlatas à Formação Cauê,
formação esta que abriga mineralizações ferríferas extraídas como minério de ferro no Quadrilátero
Ferrífero.
As ocorrências ferríferas que geram o grande dipolo das anomalias (assinaturas) magnéticas e que
validaram as interpretações geofisicas e geologicas, estão situadas geologicamente no Quadrilátero Ferrífero
do Supergrupo Minas, englobando ocorrências de quartzitos, quartzitos ferruginosos, formações ferríferas
bandadas, xistos, filitos, itabiritos, carbonatos entre outros, tectonicamente presente sobre o embasamento,
neste caso, constituído por granito e gnaisses do Complexo Bonfim reconhecidos e mapeados ao longo da
área de estudo previamente interpretada.
As formações ferríferas de uma maneira geral variam de friáveis a compacta, apresentam
granulometria grossa e inequigranular, contendo bandas com concentração de magnetita. São marcados por
possuir um bandamento composicional centimétrico, que está crenulado e possui uma foliação S1 disposta
paralelamente ao bandamento tectono-metamórfico e/ou deposicional (S0?) As formações ferríferas bandada
ou Itabiritos do tipo carbonático possuem coloração amarelo ocre, quando alterados, estando intercalados
com bandas de hematita de coloração cinza escuros, podendo ocorrer bandas quartzosas e veios de quartzo
preenchendo o bandamento.
Os itabiritos silicosos ou formação ferrífera silicosa apresentam geralmente bandas menores
(decimétricas), possuem coloração variando de cinza claro a amarelo claro, podem ser friáveis ou compactos,
4

a granulometria varia de média a grossa e intercalados com bandas de magnetita centimétricas, podendo
ocorrer também pequenas bandas carbonáticas de coloração amarelo ocre.
As camadas de magnetititos (Figura 4) ocorrem intercaladas com as formações ferríferas, sugerindo
um bandamento composicional que pode ter tido contribuição de um evento hidrotermal ou mais
provavelmente tectono-metamórfico, para o enriquecimento destas bandas. Em campo, devido a pouca
quantidade de afloramentos, os magnetititos foram mapeados como lentes ou camadas descontínuas.

Figura 3: Magnetitito com granulação grossa e Figura 4: Camada de magnetitito compacto.
cristais de habito suboctaédrico e granular.
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Neste estudo foi verificada a correlação de dados geofísicos, Radar de Penetração de Solo (GPR) e
Eletrorresistividade, em rochas carbonáticas na Bacia de São José de Itaboraí – RJ/Brasil. O Método de GPR é
fundamentado na propagação de ondas eletromagnéticas no subsolo, no qual o equipamento consiste de antenas
transmissoras e receptoras. A onda é emitida para o meio, que ao encontrar contraste de permissividade dielétrica
nas camadas, retorna a superfície e é registrada, permitindo que se estimem as profundidades das interfaces
refletoras. O Método de Eletrorresistividade consiste no uso de medidas da diferença de potencial elétrico entre
dois pontos do terreno, associadas às distribuições de correntes elétricas contínuas ou de baixa frequência,
visando determinar a resistividade elétrica dos materiais geológicos em subsuperfície. Foram obtidas 03 linhas
de aquisições de dados de GPR com comprimentos de 30 m (169º N), 40 m (222º N) e 140 m (005º N)
aproximadamente de extensão. Nas seções radargramas foram verificados em profundidade de 0 a 3 m estruturas
com características de material areno-argiloso inconsolidado e 3 a 7 m de calcário travertino fitado. Dados de
poço sobre a linha 01 de amostras de rochas mostram em profundidade de 0 a 3 m material inconsolidado, de 3 a
4 m calcária-marga e de 4 a 7 calcário travertino fitado. Entre 3 a 4 m de profundidade a camada de calcáriamarga não foi identificada nos dados de GPR. O dado de eletrorresistividade obtido por Menezes (2009) foi
correlacionado com a linha 02 do GPR, sendo identificadas três camadas em profundidade de 1 a 3,5 m de
material inconsolidado, 3,5 a 6 m calcária-marga e de 6 a 10 m de calcário travertino fitado. Os resultados
mostram que o uso do método geofísico de eletrorresistividade com o GPR vem a colaborar na identificação
de tipos litológicos em subsuperfície para a elaboração do modelo geológico.
Apoio: Laboratório de Física da Terra.
Palavras-chave: GPR, ER e Carbonato.
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Os métodos geofísicos auxiliam na investigação das estruturas em subsuperfície através da obtenção de dados
interpretativos, que se caracterizam por serem não destrutivos. O GPR (Ground Penetrating Radar), conhecido
também como Radar de Penetração do Solo, possui como característica gerar imagens que identificam
descontinuidades, mudanças de litologia e profundidade do topo rochoso, tornando o objetivo deste trabalho,
importante para estudos estratigráficos. O método GPR consiste na geração de um pulso de ondas
eletromagnéticas, que são irradiadas para a subsuperfície através de uma antena emissora. Este pulso é refletido e
difratado de acordo com as descontinuidades e características dielétricas do meio e as ondas secundárias são
recebidas por uma antena receptora na superfície do terreno. A área de estudo está compreendida entre as
coordenadas UTM 24K 210718E / 7527962S, e se localiza na região costeira do município de Macaé, na porção
leste do Estado do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. A partir de um perfil, desde a encosta mais elevada onde
se tem um corte do solo até a baixada praticamente plana de encontro ao leito do Rio Macaé, foram obtidas
medidas contínuas através do método mencionado. Ruídos persistentes foram minimizados no processamento,
dando como resultado a interpretação de pacotes de sedimentos que foram classificadas conforme o resultado
deste trabalho. Concomitante aos dados coletados em campo, as leituras substancialmente numerosas de
bibliografias auxiliaram na conclusão de que a camada inferior do perfil GPR investigado corresponde às rochas
Paleoproterozóicas da região; a camada sobre esta última mostra rochas do Neoproterozoico da Unidade São
Fidélis; a camada abaixo do topo designa às rochas Meso-Cenozoicas do Grupo Barreiras; e, por último, a
camada do topo do perfil refere-se às rochas Cenozoicas dos Depósitos Colúvio-Aluvionares. Também foi
possível observar uma descontinuidade no início do perfil, sugerindo, então, duas hipóteses: ou está relacionada
com a falha regional atravessada na área investigada ou está ligada com a faixa dobrada localmente vista ao
longo do perfil. Para a primeira hipótese, é notável a diferença de comportamento entre as camadas antes e
depois da descontinuidade, cujo no primeiro momento estas mergulham SW e, no segundo momento, estas têm
mergulho para NE.
Palavras-chave: GPR, investigação, Macaé.

O ESTUDO DE DESLIZAMENTO EM ENCOSTA ATRAVÉS DO MÉTODO GEOFÍSICO
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO (RJ)
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Métodos geofísicos têm sido utilizados em deslizamentos de encosta para verificação da zona de
contato entre o solo compactado e o solo inconsolidado, o qual é passível da ação da força da gravidade
para o deslocamento do mesmo. Os deslizamentos de terra e enchentes na região serrana do Rio de
Janeiro no início de 2011 foram considerados o pior desastre natural da história do Brasil. Diante dos
inúmeros impactos: sociais, ambientais e econômicos, se faz necessário, um estudo que avance além da
experiência dos pesquisadores em diagnosticar o seu acontecimento, bem como integre a metodologia
científica, com o emprego de medições, parâmetros físicos e de engenharia. Uma das maneiras de se
estudar esses eventos é através do método geofísico, Radar de Penetração no Solo (GPR). O GPR é um
método geofísico utilizado na superfície do solo fundamentado no princípio de propagação de ondas
eletromagnéticas em altas frequências, de 10 MHz a 2500 MHz, emitidas para a subsuperfície. A
propriedade eletromagnética vinculada ao GPR como permissividade dielétrica é influenciada pelas
variações na litologia, saturação de água, condutividade dos fluidos, porosidade e permeabilidade. A
área de escolha foi o distrito de Campo Coelho no município de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro. Foram adquiridas três linhas na área de estudo sendo uma vertical com 21 metros (NS) de
extensão e duas transversais a primeira linha, tendo uma 11 metros (N70E) de extensão e a outra linha
com 13 metros (N70E) de extensão. O equipamento utilizado foi o SIR 3000 (GSSI) com antena
blindada de 400 MHz. Após a aquisição dos dados houve o processamento dos dados obtidos, no
programa ReflexW para que possamos diminuir os ruídos existentes nos seções radagramas. Desta
forma foi aplicado a seguinte sequência de fluxo de processamento: correção estática; filtro passa alta
(dewow); remove background; filtro passa banda; filtro FK. Nas seções radargramas pode-se então
interpretar e inferir o contato entre as camadas consolidadas e inconsolidadas em cerca de 1,5 m de
profundidade em todas as linhas. Dessa forma buscou-se contribuir no estudo de eventuais eventos
futuros de deslizamentos, evitando assim perdas de vidas humanas.
Palavras-chave: GPR, ReflexW, deslizamentos
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Segundo Girão (2013), as rochas podem ser caracterizadas em função de suas propriedades elétricas,
acústicas, radioativas, térmicas, etc. Para a obtenção de tais propriedades, um ou mais sensores são deslocados
dentro do poço, por meio de um cabo elétrico, resultando em um registro contínuo com a profundidade. A essa
técnica é dado o nome de perfilagem geofísica de poços e a ferramenta que mede as propriedades acústicas das
rochas em um poço é chamada de ferramenta sônica.
A ferramenta sônica emite uma onda acústica e seus receptores medem o tempo que a onda leva para
viajar através da formação. A partir desses dados, é gerado o perfil sônico (Sônico-DT) ao longo de todos os
extratos rochosos que constituem o poço (SILVA, 2012).
Ainda segundo Girão (2013), existe uma relação entre o tempo de trânsito da onda acústica no meio
rochoso e sua porosidade (ɸ). Tal relação pode ser usada para a determinação da porosidade intergranular de
rochas sedimentares. Contudo, a presença de argila em camadas permoporosas aumenta a quantidade de água
intersticial (comparadas àquelas limpas ou sem argila), atenuando a velocidade do som e aumentando o tempo de
trânsito registrado. Tais aumentos são visualizados com um aumento na porosidade, o que não corresponde à
realidade.
Com o auxílio de outros instrumentos como, a ferramenta de gama natural, que mede a emissão natural de
raios gama da formação, é possível calcular o volume de argila na rocha e corrigir o valor da porosidade,
permitindo uma melhor avaliação da formação.
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos no poço 2-BG-1-RJ (DELTA-1) localizado no distrito de
Farol de São Tomé, Campos dos Goytacazes, RJ. Dentre as diversas formações atravessadas pelo poço, foi
considerada a zona compreendida entre 167,3m a 168,3m, cuja litologia é descrita como um arenito argiloso fino
com alguns grânulos e de cor amarelada. Esta zona foi escolhida por ser um pacote relativamente pequeno (1
metro) com boa recuperação e baixo índice de desmoronamento, minimizando, assim, efeitos geométricos na
resposta do perfil sônico.
Comparando os valores médios obtidos de porosidade observamos que a porosidade corrigida é 0,11%
menor que a porosidade estimada inicialmente para a formação. Considerando essa formação como um possível
reservatório e que ela estivesse totalmente saturada por um fluido, tal diferença de porosidade acarretaria em um
erro de 1,1 L/m a mais no volume do fluido contido na rocha. Tal valor é estimado levando em consideração
que a formação estudada tem apenas um metro de espessura, reservatórios maiores teriam um erro ainda maior
embutido no cálculo de porosidade.
Apoio: PRH-PB 234, Laboratório de Geofísica UFRJ
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Neste trabalho foi utilizado o método geofísico Radar de Penetração no solo (GPR), para verificar o
comportamento subsuperficial de uma área de aterro, que é um ambiente resultante da ação direta do homem
como agente geológico. A área escolhida para o estudo foi a Ilha do Bom Jesus da Coluna, situada na Ilha do
fundão – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ. A Cidade Universitária foi criada a partir dos depósitos
tecnógenos resultantes da mobilização das rochas oriundas do próprio arquipélago, formado por oito ilhas, onde
ocorreram o desmanche de morros e deslizamentos resultando no aterro e formação de uma grande ilha, a qual a
partir de 1950, sob ordens de Getúlio Vargas, se tornou a ilha do Fundão. A formação do arquipélago resulta do
Rifte da Guanabara e sua constituição litológica tem origem no ciclo Brasiliano, que consiste na separação do
Supercontinente Rodínia até a consolidação do Gondwana. Dépositos tecnógenos são ambientes formados a
partir de ações diretas ou indiretas do homem. Eles podem ser formados pela mobilização de rochas e alterações
no relevo, ação direta, como por deslizamentos causados pela retirada de vegetação, ação indireta. O GPR é um
método geofísico utilizado para mapear a subsuperfície, que utiliza um pulso elétrico para gerar ondas
eletromagnéticas de alta frequência (entre 10 e 2500 MHz), que penetram o solo e são captadas por sua antena,
gerando assim uma imagem do subsolo. As aquisições dos dados foram feitas a partir de duas linhas, sendo as
linhas ortogonais. A primeira linha possui extensão de 109,2 m (E45S) e a segunda linha possuí uma extensão de
153,3 metros (S44W). Todos os dados obtidos em campo foram adquiridos a partir do equipamento GSSI/ SIR3000 com antenas blindadas de 200 MHz. O processamento dos dados foi realizado no programa ReflexW
(Version 3.5) a fim de se reduzir os ruídos existentes nos seções radargramas. Desta forma foram executadas as
seguintes etapas: correção estática, dewow, removal background, passa-banda e deconvolução. Nas duas seções
radargramas com 14 m de profundidade não foram identificados o nível de água sendo presente somente
estruturas do subsolo, como a deposição dos sedimentos em subsuperfície de 0 a 6 metros de profundidade e
corpos de variados tamanhos em diferentes profundidades. A partir de 6 a 14 m de profundidade não foi possível
identificar outras estruturas. Pretende-se futuramente realizar outras aquisições em diferentes áreas da Ilha do
Fundão a fim de cobrir todos os pontos com depósitos. O uso do GPR veio a contribuir na compreensão do
depósito na área selecionada.
Apoio: Laboratório de Física da Terra
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Este trabalho realiza um estudo integrado dos métodos geofísicos de Eletrorresistividade, Polarização
Induzida e Magnetometria, em área com indícios geoquímicos, para análise do potencial de
mineralização em ouro numa intrusiva básica localizada na região de São Sepé (RS). A região
apresenta um reconhecido potencial aurífero, com descrição de dezenas de ocorrências minerais e
algumas minas atualmente desativadas, predominantemente localizadas nos domínios da do Complexo
Metamórfico Vacacaí, caracterizada como uma sequência metassedimentar Neoproterozóica.
Mineralizações filonianas são representadas por associações de veios de quartzo com ouro e pequenas
quantidades de óxidos, pirita e calcopirita, orientados preferencialmente nas direções NW e NW nos
domínios do Complexo Metamórfico. O alvo em estudos é representado pelo gabro Santa Catarina,
intrusiva básica alojada na sequencia metassedimentar e agrupada no Complexo Estratiforme BásicoUltrabásico, compreendida como uma janela estrutural do embasamento. Estudos geoquímicos em
sedimentos de corrente realizados em drenagem oriunda do gabro, revelaram a existência de 48 pintas
de ouro, diante de um padrão regional entre 4 a 5 pintas, além de minerais como asenopirita e pirita. Os
dados geoelétricos revelam a existência de áreas concomitantes de alta cargabilidade e baixa
resistividade, predominantes em regiões centrais do gabro. Os dados magnetométricos indicam zonas
de alta intensidade magnética, principalmente em áreas periféricas no gabro. A evolução tectônica
regional, padrão de fraturamento, características genéticas das ocorrências auríferas conhecidas, aliado
as evidências geoquímicas, permitem sugerir a existência de mineralizações em fraturas no gabro,
geradas a partir na migração de fluídos hidrotermais provenientes de remobilizações oriundas na
sequencia metassedimentar. A existência de contrastes geofísicos distintos, pode ser atribuído ao
desenvolvimento de processos metassomáticos ocorridos durante a percolação de fluídos hidrotermais
por fraturas.
Apoio: Edital Universal CNPq 2013 (processo n° 470821/2013-2)
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Um levantamento gravimétrico foi realizado em uma área de aproximadamente trinta quilômetros quadrados (10
km de comprimento e 3 km de largura), em Sapucaia - RJ, objetivando delinear com maior precisão a densidade,
as características em sub-superficie, como profundidade, e a relação tectono-estrutural do Complexo Granítico
Anta (CGA) com as rochas encaixantes que o hospedam, com o intuito de através do contraste gravimétrico
apresentado, compreender como ocorreu o alojamento tectônico desse corpo. O CGA é um corpo intrusivo
formado em crosta inferior, resultante da colisão do arco magmático Rio Negro a leste com a margem (passiva)
do paleo-continente São Francisco (PC-SF) em aproximadamente 600 M.a a oeste do arco, gerando intenso
plutonismo ao longo de todo o complexo Paraíba do Sul, que é descrito como terreno da borda do PCSF. Este
complexo plutônico foi alojado e alongado na direção NE-SW, esta inserido na borda e presente no contexto de
formação (sintectônico) da Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul (ZCPS), e esta nos limites entre os estados de
Minas Gerais e Rio de Janeiro na meso-região de Três Rios-RJ.
As densidades das diversas litologias que ocorrem na região do CGA indicam uma diferenciação entre o corpo
analisado e as encaixantes, com valor médio de 2540 Kg/m para as feições preservadas do pluton e de até 2710
Kg/m em algumas rochas encaixantes como os granitos tipo-S e deformados da suíte Rio Turvo.
As litologias identificadas no CGA correspondem a rochas granitóides, parcialmente metamorfizadas, de
composição variando de sienogranitos e monzogranito no centro do pluton onde se encontram com nível elevado
de preservação textural magmática a granodioritos e charno-enderbitos distribuídos na borda leste do corpo com
estruturação localmente milonitizada, e álcali-feldspato granito bandado na borda oeste.
No mapa da anomalia Bouguer gerado com o programa Oasis Montaj Ⓜ, e com base na informação litoestrutural
obtida, podemos destacar dois domínio gravimétricos principais relacionados às feições litológicas presentes na
região, que são as anomalias positivas de -58.2 mGal relacionadas às rochas que alojam tectonicamente o CGA,
representadas pelos paragnaisses do Grupo Paraíba do Sul e gnaisses da Suíte Rio Turvo, e uma anomalia
negativa de até -64.0 mGal presente no centro do pluton, indicando uma menor densidade do CGA neste
contexto, e estima-se a profundidade do pluton entre 5 e 7 km neste sistema geodinâmico em que esta alojado.
Apoio: Departamento de Geociências/UFRuralRJ, Instituto de Geociências/USP
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A área situada na divisa entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mais precisamente no entorno dos
municípios de Palma (MG) e Barão de Monte Alto (MG), foi escolhida devido à conhecida ocorrência de ouro
nas drenagens dessa região. As rochas da região pertencem a Megassequência Andrelândia e são representadas
por (grafita)-sillimanita-granada-biotita gnaisse intercalado com níveis centimétricos a métricos de anfibolitos,
rocha calcissilicática, leucognaisse, gondito e ferro exalito. O levantamento gamaespectrométrico foi feito com a
utilização do Gamespectrômetro terrestre RS 230, através de três seções de direções NNW-SSE, perpendiculares
ao strike das camadas litológicas, e totalizaram vinte e dois pontos de medição. O mapa temático de isovalores
de Th, em p.p.m, identificou como pontos anômalos os valores acima de 8 p.p.m. Para tratamento desses dados
estatísticos foi utilizada a técnica de krigagem simples com o melhor ajuste do semi-variograma sugerido pelo
software ArcGis, com número de bins mais próximo da distribuição gaussiana. Verificou-se que nas áreas com
anomalias em Th, correspondente ao litotipo principal da área, também registra a ocorrência de pintas de ouro.
Destaca-se que a análise mineralógica do material de concentrado de batéia obtido em drenagens exibiu quartzo,
feldspato, biotita, sillimanita, grafita, magnetita, ilmenita, monazita, granada, zircão, rutilo e apatita, além de
pintas de ouro. Estatisticamente, no concentrado de minerais pesados há em torno de 8 a 10% de monazita
((Ce,La,Nd,Th)PO4). Essa mineralogia reflete os litotipos presentes na área e pertencentes à Megassequência
Andrelândia, que contém o litotipo fonte do ouro. As ocorrências de ouro distribuídas nas bacias de drenagens
são coincidentes com as áreas identificadas como anômalas em Th pelo método gamaespectrométrico. Os
valores anômalos de Th, identificados através do método gamaespectrométrico, podem servir como um método
indireto de indicação de ouro na região.
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Solos colapsíveis consistem de solos não saturados, submetidos a um determinado estado de tensão, que sofrem
considerável redução de volume dos solos umedecidos. A cidade de Machado (MG) apresenta diversos
problemas socioambientais entre eles está colapso como causa de vários danos em obras civis e causando a
preocupação das autoridades vigentes. Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo geotécnico e ambiental
do comportamento dos solos colapsíveis no município de Machado (MG) levando em consideração os fatores
físicos (geologia, geomorfologia, pedologia e clima) e também estudar os fatores que levam ao agravamento
desses processos. O município localiza-se no sul de Minas Gerais na microrregião de Alfenas, entre as
coordenadas 21° 40′ 30″ de latitude S e 45° 55′ 12″ longitude W tendo como cidades limítrofes:
Alfenas, Varginha, Carvalhópolis, Poço Fundo, Serrania, Campestre, Turvolândia. Geomorfologicamente
apresenta classes de relevo plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado com
altitudes que variam de 780 a 1260 metros, tendo em sua formação geológica os charnockitos e granitos do
Complexo Guaxupé. Os solos do municipio são formados predominantemente pelos Argissolo VermelhoAmarelo, Argissolo Vermelho que representam cerca de 30% da área e seguido pelos Latossolo VermelhoAmarelo, Latossolo Vermelho que representam 27%, os cambissolos são os menos encontrados. Um objetivo
desse trabalho é informar a população dessas áreas dos riscos de construção de moradia, evitando assim
problemas de trincas e rachaduras em suas edificações, pois na maioria das vezes o problema não está na
infraestrutura da construção, mas sim no local onde foi construída e também trazer soluções de menores custos
para esses problemas. As técnicas que utilizadas para identificar os solos colapsíveis foram divididas em duas
partes: campo e laboratório. Em campo utilizou-se os seguintes ensaios: cor, estrutura, porosidade, cerosidade,
consistência, plasticidade, pegajosidade, cimentação e infiltração de água no solo. Já em laboratório, temos:
analise dos minerais em lupa, teor de umidade, teor de liquidez, teor de plasticidade, distribuição granulométrica,
teor de carbono orgânico, pH dos solos e elaboração de mapa de declividade. Como resultado observou-se que
estes solos possuem alto teor de argila e areia (produtos de alteração dos gnaisses graníticos e dos charnoquitos
do Complexo Guaxupé), sendo situados em áreas de planícies de inundação do rio machado, que com seus leitos
argilosos apresentam riscos para as edificações da área.
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Um dos maiores problemas na avaliação de campos petrolíferos carbonáticos é a determinação das
heterogeneidades de suas fácies-reservatório. Em larga escala, uma avaliação lateral da variabilidade destas
fácies só é possível pela análise de dados sísmicos. Selecionou-se um campo de petróleo com produção (Fm.
Quissamã, Albiano da Bacia de Campos) para aplicar este tipo de análise. O objetivo principal consiste na
calibração qualitativa de fácies geofísicas, determinadas em mapas e volumes de atributos sísmicos, calibrados
com informação de poço. Desta forma, uma vez identificado o reservatório calibrado com rocha (análise de
perfis de poço) são elaborados mapas de distribuição de propriedades de rocha e comparados com mapas gerados
com base em algoritmos de atributos sísmicos; após isto, uma análise comparativa entre a geometria das
anomalias sísmicas e a distribuição das propriedades de rocha é realizado. Deve-se mencionar que estas fácies
geofísicas são geradas no domínio da amplitude sísmica, impedância acústica e na junção de vários cubos de
atributos volumétricos, com o uso de redes neurais. No caso do último método, quando calibrada a porcentagem
da correlação entre o volume sísmico e a propriedade da rocha, tal percentagem é extrapolada ao longo do
reservatório, com base no seu comportamento em, no mínimo, 4 volumes de atributos sísmicos integrados por
meio de algoritmos de redes neurais. Nestes 4 volumes de atributos, o atributo do Chaos deve estar presente, pois
ele representaria o tamanho da janela na qual estaria faltando a organização da propriedade na lateral ou vertical
do dado sísmico. Outros atributos que são utilizados: frequência instantânea, envelope, RMS amplitude, entre
outros. O grau de correlação entre os volumes de atributos sísmicos deve ser verificado antes de se aplicar o
processo de geração de fácies sísmicas, pois cubos de alta correlação entre si não geram cubos de distribuição de
fácies confiáveis. A diminuição do erro é vinculada à menor correlação matemática entre os cubos. O resultado
final é verificado e validado com a informação de poço, sendo que, no caso de se aplicar a análise qualitativa
sobre mapas de atributos gerados no domínio da impedância acústica e de fácies provenientes de análise de redes
neurais, é possível visualizar maiores heterogeneidades próximas àquelas verificadas na análise petrográfica do
testemunho. A extrapolação de fácies utilizando este método é mais confiável que quando aplicada a distribuição
Gaussiana para construção do modelo geológico do reservatório, pois o reservatório carbonático não apresenta
uma distribuição normal de frequências. Por último, os mapas obtidos com a aplicação deste processo apesentam
uma distribuição da fácies reservatório compatível com o processo de formação do banco carbonático. O sucesso
do método e a menor incerteza geológica vão depender da melhor calibração rocha-sísmica-atributo.
Apoio: ANP, PETROBRAS,UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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A definição de unidades de fluxo para qualquer reservatório de hidrocarbonetos é tanto do interesse
geofísico e geológico, quanto da engenharia de produção. Isto é justificado, pois o volume de hidrocarbonetos
calculado para qualquer reservatório depende do volume de espaço poroso do reservatório e de como o HC
fluiria neste meio. Assim, a definição de unidades de fluxo é caracterizada pela interpretação sísmica, mas não
no seu estagio clássico de acompanhamento e interpretação de refletores sísmicos. Aqui, a proposta vai no
sentido de definir unidades de fluxo por métodos de extração de atributos sísmicos volumétricos e a combinação
deles por métodos de redes neurais. A área de investigação corresponde a dois reservatórios principais da Fm.
Quissamã, Grupo Macaé, na Bacia de Campos, ambos localizados a no sudeste da bacia. A definição de
unidades de fluxo em cada campo foi realizada com base na interpretação sísmo-estratigrafica dos principais
níveis reservatórios observados nos perfis de poços (8 num primeiro campo avaliado e 5 num segundo). Neste
item foram integrados os resultados de mapas de isópacas dos principais reservatórios e os dados obtidos com a
caracterização das fácies geológicas baseados em dados geofísicos. A classificação foi realizada utilizando-se
redes neurais, sendo que, no processo, quatro cenários de classificação de fácies foram propostos e descritos:
Cenário 1 (tradicional): utilizados o cubo sísmico, frequência Instantânea, Chaos, frequência Dominante e
RMS amplitude.
Cenário 2 (Inversão): utilizados o cubo sísmico, frequência Instantânea, Chaos, frequência Dominante, RMS
amplitude, e cubo de inversão acústica
Cenário 3 (Sweetness): utilizados o cubo sísmico, frequência Instantânea, Chaos, frequência Dominante, RMS
amplitude, e cubo de swetness
Cenário 4 (Sweetness e Inversão): utilizados o cubo sísmico, frequência Instantânea, Chaos, frequência
Dominante, RMS amplitude, e cubo de swetness.
O melhor cenário para classificação de fácies foi o 4 (sweetness e inversão) e uma boa aproximação das
fácies de rocha foi obtido no cenário 3 (sweetness).Finalmente, na classificação não supervisionada de 8 fáciesreservatório, percebeu-se que 6 delas se associam a 3 fácies não-reservatório (não identificadas em rocha), a um
packstone (não-reservatório), e a um reservatório misto (grainstone e siliciclástico).
Apoio: ANP, PETROBRAS,UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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A sísmica é um dos principais métodos aplicado para a identificação de estruturas e estudos
estratigráficos nas bacias sedimentares. Na Bacia de Santos, inúmeros levantamentos de sísmica 2D e 3D vem
sendo realizados com o objetivo que obter uma melhor imagem da seção geológica até profundidades que
ultrapassam a base da camada de sal. Estudos de modelagem crustal que fazem interpretação conjunta de dados
sísmicos e gravimétricos são encontrados na literatura porém, há poucos estudos que relacionam anomalias
gravimétricas diretamente às estruturas de sal. Este trabalho tem como objetivo principal modelar a crosta com
foco nas estruturas de sal, a partir de interpretação sísmica e gravimétrica. Para alcançarmos o objetivo proposto,
foram interpretados 5 perfis sísmicos no programa SeisWork (plataforma R5000-Landmark) e posteriormente,
esses perfis foram utilizados para a modelagem gravimétrica no software GM-SYS® v. 8.2 (Oásis montajTMGeosoft), onde é possível criar e manipular interativamente os modelos geológicos bidimensionais através do
ajuste das curvas de anomalia gravimétrica calculada e observada. Para estudos que visam em modelar
gravimetricamente a crosta, é necessário o conhecimento de duas descontinuidades importantes, o embasamento
e a Moho. Tais interfaces não costumam ser facilmente enxergadas pela sísmica e por isso, durante o presente
trabalho, encontramos a profundidade do embasamento e da Moho por uma metodologia distinta, envolvendo
análise de anomalias gravimétricas, seguindo-se o procedimento descrito em Braitenberg et al. (2006) e
Constantino & Molina (2012). As demais interfaces envolvendo contrastes de densidade foram analisadas com
base em interpretação sísmica. Os resultados mostraram que a interpretações geológicas obtidas pela sísmica
podem fornecer melhores informações quando comparadas à dados de anomalia da gravidade. Nos cinco perfis
modelados, as informações geológicas, camada de sal e o pré-sal da Bacia de Santos, que não são visíveis nas
sísmicas (devido a sua baixa resolução) puderam ser interpretadas de acordo com o modelo geológico e ajuste de
curvas da anomalia da gravidade. Como conclusão final deste trabalho, fica evidente que a análise combinada
dos dois métodos geofísicos citados, pode fornecer informações importantes sobre a crosta bem como auxiliar na
modelagem da camada de sal.
Apoio: CNPq
Agradecimento: UNESPetro/UNESP-Rio Claro; BDEP/ANP; Landmark/Halliburton
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Os reservatórios carbonáticos da seção rifte na porção sudoeste da Bacia de Campos representaram grandes
descobertas de hidrocarbonetos na década de 70. As recentes descobertas de altamente relevantes acumulações
na seção rifte da Bacia de Santos e em outras áreas da Bacia de Campos torna necessária uma retomada dos
estudos sobre esses reservatórios. Na Bacia de Campos, o principal reservatório é representado pelas coquinas da
Formação Coqueiros do Grupo Lagoa Feia. A sequência das coquinas, eoaptiana, compreende a rocha geradora
da bacia (folhelho Jequiá) e a rochas reservatório rudstones, grainstones e packstones bioclásticos compostos
predominantemente por moluscos bivalves. A área de estudo se localiza na porção sudoeste da Bacia de Campos,
com aproximadamente 500km2, abrangendo os campos de produção de Linguado, Trilha, Pampo e Bicudo. O
presente estudo se utilizou de métodos geológicos/geofísicos, como a interpretação e a integração entre dados
sísmicos 2D e 3D, interpretação de atributos sísmicos, análise de perfis de poços e petrofísica. Os métodos
utilizados são amplamente aplicados na indústria do petróleo e estão entre as ferramentas de análise e
caracterização de reservatório mais atuais, e são aplicadas tanto nas descobertas de novas fronteiras exploratórias
como na otimização de campos em desenvolvimento. A caracterização dos atributos petrofísicos tem como
objetivo qualificar os arranjos das fácies- reservatório dos principais níveis carbonáticos produtores (Coquina
Inferior C), assim como proporcionar um entendimento da distribuição das propriedades físicas nesse tipo de
reservatório. Os poços localizados na porção norte da área de estudo, que abrange os campos de produção de
Linguado e Trilha, apresentam valores médios de porosidade efetiva (Φe), para o nível que compreende a
Coquina Inferior C, entre 6,5% e 15,5% e saturação de água entre 7% e 67%. Para a porção sul, que compreende
os campos de Pampo e Bicudo, os valores médios de porosidade efetiva estão entre 4% e 7,5% e saturação de
água (Sw) entre 32,5% e 65%. Os atributos sísmicos representativos ao nível relativo à Coquina Inferior C
apresentam respostas coerentes com a variação dos valores de Φe e Sw para os mapas de amplitudes médias e
Root Mean Square. A partir da análise dos mapas é possível concluir que os poços com maiores valores de Φe
estão localizados dentro das regiões de menores amplitudes médias em dois trends (NE-SW), correspondentes,
respectivamente, aos altos estruturais dos campos de Linguado e Pampo. Os valores médios de Sw são maiores
na porção sul, ao redor do alto estrutural do Pampo, podendo representar o contato óleo e água encontrado nos
poços dessa região. No mapa, como um todo, também ocorre uma diminuição dos valores de amplitude média,
com as maiores anomalias negativas localizados na região SE, isto pode estar diretamente ligado à presença do
contato óleo e água, o que leva ao consequente aumento da Sw.
Apoio: CNPq; Landmark-Halliburton; Schlumberger; LISG-UNESPetro (Centro de Geociências aplicadas ao
Petróleo).
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Os carbonatos possuem expressiva importância no cenário petrolífero mundial, visto que é estimado que estas
rochas contêm pelo menos 60% das reservas de óleo do mundo e representam um desafio para o setor de
exploração de hidrocarbonetos pela heterogeneidade de seus reservatórios. Neste contexto, este estudo objetiva a
modelagem geológica com base em informação de perfis de poço de um reservatório carbonático Albiano
situado no sudoeste da Bacia de Campos, a qual representa a mais prolífica bacia petrolífera do Brasil. Para
atingir este objetivo, são utilizados perfis de poço e interpretação sísmica com o intuito de caracterizar a
distribuição das propriedades petrofísicas do reservatório assim como porosidade, densidade e conteúdo de
fluido. Estas propriedades são caracterizadas a partir dos perfis de RHOB, NPHI, raio gama (GR), resistividade
(ILD) e sônico (DT) de 20 poços, onde foram delimitados os seguintes intervalos: Topo do Grupo Macaé,
Formação Quissamã, topo do reservatório R1, topo do reservatório R2 (principal) e topo do Dolomito Badejo.
Estes marcos estratigráficos foram correlacionados com a finalidade de verificar a continuidade lateral das
camadas e suas variações. Para melhor representatividade, mapas de isopropriedade de densidade, resistividade,
porosidade e raio gama foram gerados no intervalo reservatório principal com o propósito de identificar
tendências de sua distribuição ao longo do campo. Foi observado que a resistividade correspondente à presença
de petróleo se distribui ao longo do alto estrutural do banco carbonático e os melhores índices de porosidade de
15 a 30% se encontram distribuídos na direção NE-SW com ápice na parte central do banco. Os modelos
geológicos 3D gerados a partir de dados de poços apresentam valores superiores de raio gama na Formação
Outeiro e no R1, os quais diminuem a no máximo 30 API na zona reservatório e 13 API na zona portadora de
hidrocarboneto do R2. O modelo 3D de resistividade destaca o limite da zona portadora de óleo com o
reservatório preenchido por água e a sua maior espessura nos poços com posição estrutural mais alta. O modelo
geológico 3D do reservatório elaborado no software Gridstat, utilizando unicamente dado de perfil de poço,
apresenta a disposição interna das propriedades dos reservatórios condizentes com as encontradas nas seções
estratigráficas de correlação de poços, o que valida tal distribuição de propriedades, visto que ambos os métodos
confirmam os mesmos resultados, apesar de serem independentes. Em acréscimo, os mapas estruturais destes
níveis, gerados com interpretação sísmica, apresentam controle estrutural da trapa por meio de falhas normais,
contato erosivo e variação lateral das fácies carbonáticas. Concluiu-se com esta análise que as fácies de poço de
melhor porosidade (>15%) localizadas no alto do banco carbonático, onde se encontra o óleo no campo, gradam
para valores menores nas laterais do banco. Ademais, o reservatório está alongado na direção NW-SE,
delimitado por trapas mistas (estruturais-estratigráficas), onde as falhas de bordas possuem direção preferencial
NW-SE e NE-SW e o contato erosivo encontra-se na porção nordeste.

Apoio: ANP-LANDMARK GRAPHICS-UNESP-PETROBRAS-UNESPetro-IGCE
Palavras-chave: Carbonatos, Albiano, Bacia de Campos.
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O trabalho é baseado na necessidade de quantificar a diferença de volume de hidrocarbonetos calculado
para reservatórios carbonáticos, quando aplicadas as equações de Archie para cálculo de saturação de fluido e
alterado seus parâmetros principais de cimentação (m) e tortuosidade (a). Essas variáveis, normalmente
calculadas em laboratório, representam a dificuldade que a rocha reservatório oferece à passagem de fluido nos
seus poros. Na Bacia de Campos, utilizam-se valores padrões (a=1 e m=2) que nem sempre representam a
realidade, uma vez que estes parâmetros são adotados como modelos. A partir das grandes descobertas de
hidrocarboneto em reservatórios carbonáticos no Brasil, os cálculos petrofísicos de saturação de fluidos estão
vinculados a aproximações realizadas a partir de técnicas de análise de reservatórios siliciclásticos com baixo
conteúdo de argila, como são as equações de Archie. No entanto, a sua eficiência ainda deve ser quantificada,
pois os resultados obtidos pelas empresas produtoras de hidrocarbonetos poderiam sobre ou subestimar o volume
de óleo in-place e, em consequência, impactariam o cálculo do valor econômico do reservatório. O presente
trabalho tem por objetivo o cálculo da saturação de água nos reservatórios carbonáticos e, por consequência, o
cálculo de saturação de hidrocarbonetos, quando aplicados os coeficientes de saturação “a” e “m” definidos
tradicionalmente para este tipo de reservatórios (a=1 e m=2) e quando calculada a saturação de fluido para
valores de a=0.87 e m=1.6, definidos pelo grupo de pesquisa de caracterização de reservatórios carbonáticos do
UNESPetro-IGCE-UNESP. Dessa forma, pretende-se obter a comparação do cálculo volumétrico de fluido no
reservatório considerando os parâmetros padrões para reservatórios carbonáticos (primeiro caso) e os definidos
pelo grupo previamente mencionado como reservatórios produtores de porosidades altas (entre 16% e 22%). O
método inclui o cálculo de saturação de fluido definido por Archie, em que a resistividade da água de formação
foi caracterizada no poço RJS_0029_RJ e ajustada em função do gradiente geotérmico do campo petrolífero
avaliado; a porosidade (ϕ) foi medida no perfil de porosidade (NPHI) e a resistividade total do reservatório
medida no perfil de ILD. Como resultado, obtiveram-se mapas de saturação de hidrocarbonetos para cada
conjunto de parâmetros, sendo que quando calculada a saturação de água para a=1 e m=2 o volume de
hidrocarbonetos estimado estaria entre 10% e 15% menor do que no caso de uso a=0.87 e m=1.6, impactando a
real avaliação econômica do reservatório e inclusive a proximidade com resultados das curvas de produção dos
campos. Assim, valores melhor ajustados desses parâmetros aproximariam o cálculo volumétrico de
hidrocarbonetos para um reservatório específico aos realmente constatados no processo de produção.
Apoio: ANP, PETROBRAS, UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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As análises físicas dos perfis de rocha em reservatórios carbonáticos da Bacia de Campos têm permitido
a observação da presença de anomalias, associadas a altos valores de radiotividade, no perfil de raios gama (RG).
Na literatura dois marcos principais se distinguem: a. marco “cabeleira” no topo do Albiano, representando uma
anomalia de RG na sequência reconhecida como “Bota” (topo dos reservatórios da Fm Quissamã), e b.um marco
de nove picos de radioatividade na sequência imediatamente superior aos reservatórios carbonáticos do pré-Sal
da Bacia de Santos. Neste trabalho é apresentado o comportamento das anomalias de raios gama em alguns
reservatórios carbonáticos da Bacia de Campos e feita uma comparação com a sua expressão sísmica.
Objetivou-se avaliar a distribuição lateral da anomalia de radioatividade e sua relação com a distribuição
conhecida do reservatório identificada em mapas sísmicos previamente elaborados. Realizou-se a caracterização
petrofísica do horizonte reservatório (Grupo Macaé – Fm. Quissamã) por meio da construção de mapas de
distribuição de propriedades petrofísicas, os quais foram comparados com mapas de Indice de Radioatividade. O
cálculo utilizado foi o mesmo usado para a definição de volume de argilosidade em rochas siliciclásticas; no
entanto, por não terem sido observados níveis de argilas nos testemunhos de reservatórios carbonáticos, o valor
expressado corresponde a este índice. Deve-se mencionar que, por convenção, as siglas utilizadas para os mapas
de radioatividade (API) correspondem ao seu nome em inglês definido pelo American Petroleum Institute. Para a
realização desta análise foi calculado o índice de radioatividades (Igr) ao longo do registro de Raio Gama (GR),
tendo sido utilizado um conjunto de 17 poços, o que resultou num valor representativo da área. Ao comparar-se
os mapas de distribuição do reservatório carbonáticos com mapas de resistividade (ILD), densidade (RHBO) e
nêutron (PHI), percebeu-se que estes últimos refletem a distribuição do reservatório principal, mas com
tendências de distribuição geográfica que não reproduzem as distribuição do banco carbonático observado na
análise de dados sísmicos; mesmo assim, quando analisada a distribuição e tendência do mapa correspondente ao
índice de radioatividade (Igr), o mesmo se apresenta em geometria similar à definida pelo mapa estrutural do
reservatório interpretado no dado sísmico. Conclui-se que existe emissão de Raio Gama (RG) associada a
reservatórios carbonáticos, uma vez que anomalias de RG são observadas em todos os horizontes-reservatório
com HC avaliados no estudo.

Apoio: ANP, PETROBRAS,UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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Normalmente, reservatórios carbonáticos apresentam anomalia de velocidade com relação às rochas
adjacentes. De que forma esta anomalia de velocidade poderia caracterizar e definir a sequência do reservatório?
Um teste foi realizado nos reservatórios carbonáticos da Formação Quissamã da Bacia de Campos, com o intuito
de verificar se modelos de velocidades seriam úteis para esta definição. O objetivo do trabalho consistiu em
definir a distribuição lateral do reservatório carbonático com análise do modelo de velocidades. O reservatório
principal é constituído por calcarenitos oncolíticos e oolíticos com porosidade de até 21%, sendo que e a
produção principal do campo provém de um único reservatório do topo da Fm. Quissamã. No entanto, os
melhores índices de produção são associados a um poço que não ocuparia a porção superior do alto estrutural do
campo, o que significaria que a produção de hidrocarbonetos estaria associada a dois reservatórios e não a um.
Neste contexto, foi construído um cubo de velocidades utilizando-se unicamente perfis de poço de velocidade
(perfis sônico), os quais foram interpolados com critérios geoestatísticos no software Gridtstat: cada conjunto de
dados foi orientado lateralmente pelos modelos de correlação de níveis estratigráficos, obtendo-se como
resultado a interpolação do modelo de velocidades com base nas informações dos poços. Aplicou-se o método de
interpolação da média móvel ou “Moving average”, pois dispunha-se de informação de apenas de 12 poços;
também o método não acrescenta tendência falsa de distribuição dos dados. O limite do modelo de velocidade
foi definido para 6 km de diâmetro a partir do centro do reservatório principal, com objetivo de eliminar
possíveis efeitos de borda. Como resultado, obteve-se um modelo de velocidades intervalares no nível
estratigráfico do Grupo Macaé, que contém, na sua parte superior, os reservatórios da Fm. Quissamã. A
distribuição lateral dos reservatórios, previamente definido como único, não é homogênea, sendo sua velocidade
característica de 83 µs/pé ou 3672 m/s. Observou-se pelo menos três níveis produtores diferentes para cada poço
de hidrocarbonetos no campo em estudo, sendo que um deles está presente nos três poços, mas em condições
estruturais diferentes; a melhor produção deste nível é originada no poço que está situado na melhor posição
estrutural, explicando-se, assim, a produção diferenciada no reservatório único, como tido originalmente. O
modelo de velocidades foi analisado como produto independente e comparado com o modelo geológico criado
com o volume sísmico e dados de poços. Tal comparação validou o resultado obtido no modelo de velocidades,
passando, assim, a constituir uma ferramenta útil na caracterização e definição de campos carbonáticos de
hidrocarbonetos.
Apoio: ANP, PETROBRAS,UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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O presente trabalho apresenta uma análise da distribuição de diferentes propriedades físicas da rocha (densidade,
porosidade, resistividade e índice de radioatividade) com o intuito de determinar quais destas propriedades
melhor reproduzem a distribuição do nível do reservatório. O objetivo principal consiste na elaboração de mapas
com diferentes técnicas de interpolação dos dados, permitindo assim analisar a distribuição do reservatório com
base nestas propriedades. A área de estudo corresponde a um campo de petróleo carbonático na Bacia de
Campos, pertencente à Fm. Quissamã na sua sequência produtora superior. O conjunto de dados é formado por
perfis de 19 poços, nos quais estão representados os parâmetros Raio Gama (RG), densidade (RHOB),
resistividade (ILD) e nêutron (NPHI). Para cada poço, foram obtidos valores médios das propriedades, relativos
ao intervalo que representa o reservatório principal; posteriormente, estes dados foram interpolados por meio do
software Surfer® 12, da empresa Golden Software, tendo sido utilizados três métodos principais: Mínima
Curvatura, Krigagem Ordinária e Shepard modificado. O primeiro corresponde a uma interpolação linear entre
as propriedades, ao passo que os últimos consideram o peso das variáveis com relação as variáveis vizinhas,
assim como a mudança regionalizada da variável. A diferença principal entre a Krigagem Ordinária e o método
Shepard modificado é que este elimina localmente os efeitos definidos como “olho de boi”, causados pela
tendência do método a representar o valor medido no poço. Como resultado, obteve-se a diferenciação entre os
dois principais reservatórios no mesmo nível estratigráfico, um localizado a nordeste e outro a sudoeste,
constituindo dois campos produtores na mesma região. Os mapas gerados a partir da interpolação dos dados
referentes ao índice de radioatividade e nêutron não possibilitaram uma distinção clara entre estes dois campos;
no entanto, quando interpolados os dados de densidade e índice de resistividade, combinados aos resultados
obtidos para a saturação (Sw), a separação entre estes compartimentos torna-se clara, com valores de densidade
(em g/cm ) entre 2.1 e 2.35 para o campo nordeste e entre 2.25 e 2.45 para o campo sudoeste, enquanto o índice
de resistividade(em ohm.m) para o primeiro se situa entre 50 e 100, e para o último, entre 250 e 500. Estes
valores foram aqueles obtidos pela leitura do perfil de poço e interpolados por meio do método de Mínima
Curvatura, o qual se mostrou o mais adequado, seguido pelo método de Shepard modificado, que, embora tenha
reduzido o efeito de “olho de boi”, exibiu contornos de isovalores com claro controle matemático, que fogem à
condição geológica. Já o método de Krigagem Ordinária mostrou-se pouco útil, resultando em mapas de
isopropriedades que não representam fielmente a configuração dos campos.

Apoio: ANP, PETROBRAS,UNESP/IGCE/UNESPetro-Centro de Geociências aplicadas ao Petróleo, Rio Claro-SP
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ESTUDO DE DEPÓSITOS TECNÓGENOS NA ILHA DO BOM JESUS DA COLUNA - CIDADE
UNIVERSITÁRIA/ UFRJ - ATRAVÉS DO GPR.
Gabriela Araujo Lopes1, Gleide Alencar do Nascimento Dias 2.
1

2

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail:gabilopesrj@gmail.com;
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: gleideand1@yahoo.com.br;

Neste trabalho foi utilizado o método geofísico Radar de Penetração no solo (GPR), para verificar o
comportamento subsuperficial de uma área de aterro, que é um ambiente resultante da ação direta do homem
como agente geológico. A área escolhida para o estudo foi a Ilha do Bom Jesus da Coluna, situada na Ilha do
fundão – Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ. A Cidade Universitária foi criada a partir dos depósitos
tecnógenos resultantes da mobilização das rochas oriundas do próprio arquipélago, formado por oito ilhas, onde
ocorreram o desmanche de morros e deslizamentos resultando no aterro e formação de uma grande ilha, a qual a
partir de 1950, sob ordens de Getúlio Vargas, se tornou a ilha do Fundão. A formação do arquipélago resulta do
Rifte da Guanabara e sua constituição litológica tem origem no ciclo Brasiliano, que consiste na separação do
Supercontinente Rodínia até a consolidação do Gondwana. Dépositos tecnógenos são ambientes formados a
partir de ações diretas ou indiretas do homem. Eles podem ser formados pela mobilização de rochas e alterações
no relevo, ação direta, como por deslizamentos causados pela retirada de vegetação, ação indireta. O GPR é um
método geofísico utilizado para mapear a subsuperfície, que utiliza um pulso elétrico para gerar ondas
eletromagnéticas de alta frequência (entre 10 e 2500 MHz), que penetram o solo e são captadas por sua antena,
gerando assim uma imagem do subsolo. As aquisições dos dados foram feitas a partir de duas linhas, sendo as
linhas ortogonais. A primeira linha possui extensão de 109,2 m (E45S) e a segunda linha possuí uma extensão de
153,3 metros (S44W). Todos os dados obtidos em campo foram adquiridos a partir do equipamento GSSI/ SIR3000 com antenas blindadas de 200 MHz. O processamento dos dados foi realizado no programa ReflexW
(Version 3.5) a fim de se reduzir os ruídos existentes nos seções radargramas. Desta forma foram executadas as
seguintes etapas: correção estática, dewow, removal background, passa-banda e deconvolução. Nas duas seções
radargramas com 14 m de profundidade não foram identificados o nível de água sendo presente somente
estruturas do subsolo, como a deposição dos sedimentos em subsuperfície de 0 a 6 metros de profundidade e
corpos de variados tamanhos em diferentes profundidades. A partir de 6 a 14 m de profundidade não foi possível
identificar outras estruturas. Pretende-se futuramente realizar outras aquisições em diferentes áreas da Ilha do
Fundão a fim de cobrir todos os pontos com depósitos. O uso do GPR veio a contribuir na compreensão do
depósito na área selecionada.
Apoio: Laboratório de física da Terra.
Palavras-chave: GPR, Tecnógeno, Ação Direta
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Unlike many other carbonate rocks, coquinas are genetically different considering that the main process
responsible for its deposition is not chemical, as commonly seen in travertines and calcareous tufa, for example,
but instead, it is a result of clastic transport, like a siliciclastic rock. The factors that govern the deposition of
coquinas are yet not fully understood, but some authors pointed out that great storms may have played a key
role. Nevertheless, another area of investigation has been intriguing researchers recently: petrophysics. Despite
the fact that coquinas share the same sedimentation history as siliciclastic rocks, they do not resemble these
rocks if petrophysical characteristics are taken into account, since the effect of diagenesis is much more
accentuated due to its mineralogical composition. One way to investigate this petrophysical heterogeneity is to
perform digital image analysis techniques, which has been constantly improved over the last few years. To do so,
a crucial step is to segment (binarize) the image in which the technique will be applied. The segmentation can be
basically divided into manual and automatic, and the choice of one over another is up to the user. As we can see,
the user’s decision will influence the porosity calculation basically because of the chosen method. In this study
we analyzed 26 coquina samples, taken from a quarry located in São Miguel dos Campos, Alagoas. These rocks
can be classified in 3 different classes according to Dunham’s scheme (rudstones, grainstones and packstones),
which have pores ranging from interparticle to vugular. In this study we performed the segmentation process in
thin-section images, which were acquired under 2.5x magnification using an optical microscope. The images
were then corrected due to impregnation imperfections and grouped together to create a mosaic of
photomicrographs. Using this mosaic, User 1 and User 2 could execute their binarization independently,
following different pre-processing steps but using the same method to find a threshold. So far, partial results
have shown that porosity values can vary due to different users and even if one user choose a different method.
In the first case, considering the neural network automatic segmentation method (Method B), User 2 found that
porosity can be almost 10% higher than the value User 1 found, even though, the vast majority of the data ranged
from 1,4% to 7,4% higher. These data are representative of the Coq samples, but we also found porosities where
the difference between the value users’ found is 1.5% (R samples), which is a much lower value. If a different
method performed by the same user is considered, for example the manual method (where the threshold choice is
based on the HSI color model – Method A), porosity can also be very different. A third method, based on
maximum inter-class variance, called Method C here, is yet to be done. However, analyzing these partial results,
it is clear the importance of a standard procedure, not to mention the significance of an experimental background
value (e.g., acquired by porosimetry) with which we can compare the results.
Keywords: segmentation, porosity, thin-section.
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O Software SGeology 1.5 Beta, uma atualização do SGeology 1.4 foi desenvolvido por alunos da Universidade
Federal do Pampa. Contém novas ferramentas e nessa versão, além de auxiliar na identificação de minerais
isolados, também auxilia na identificação de minerais em rocha e na identificação de rochas. Tem como
finalidade, auxiliar o ensino das Geociências e aperfeiçoar o trabalho de profissionais no uso da mineralogia
como subsídio à outros estudos na área das geociências. Foi desenvolvido com a linguagem de programação
Visual Basic®. NET vinculado ao banco de dados Access® utilizando a Integrated Development Environment
(IDE) Visual Studio Express 2013, versão gratuita disponibilizada pela Microsoft. O banco de dados foi criado
no Microsoft Access 2013. O software permite pesquisar minerais através do nome ou por características físicas
como cor, brilho, clivagem, dureza, traço, fratura entre outras as quais estão armazenadas e vinculadas por meio
de um banco de dados Access, sendo possível visualizar o mineral em foto isoladamente ou em rochas
facilitando o reconhecimento nas diferentes atividades do geocientista. A pesquisa por tipo de rocha é realizada
usando-se informações como, textura e proporção mineralógica da amostra. O banco de dados é armazenado em
memória ROM do computador onde ficam os dados necessários para a execução do software. Uma vez criado o
banco de dados, foi necessário realizar a conexão com o software, para depois, “chamar” as funções desejadas
dentro de cada rotina do programa. Foi necessário criar-se uma conexão da linguagem com o banco de dados.
Para isso, utilizou-se uma classe dentro do próprio Visual Basic, chamada de “Módulo/Module” (classe que será
acessível para todas as outras classes do software). O SGeology 1.5 - Beta funciona em Windows XP ou
superior, foi idealizado para ser utilizado tanto no meio acadêmico quanto em atividades profissionais facilitando
e diminuindo o tempo de consulta a bibliografias. Ele apresenta um tutorial sobre o uso das ferramentas para a
determinação dos minerais e rochas, como são aplicadas as ferramentas, definições das características e
classificações químicas dos minerais em grupos facilitando o entendimento do usuário a respeito do
funcionamento do software e seu sistema de classificação. Dessa maneira, cria-se uma forma mais eficiente e
didática no entendimento da mineralogia. Esta atualização foi realizada após pesquisas sobre seu uso com alunos
dos cursos de graduação de Geologia, Geofísica e Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do
Pampa, Campus Caçapava do Sul. Teve como objetivo o acompanhamento e análise das funcionalidades,
eficácia e possíveis limitações inerentes a esta versão desenvolvida. Foram feitas melhorias nas interfaces visuais
do SGeology, através do cadastramento de uma grande quantidade de imagens interativas com o usuário e uma
revisão bibliográfica dos dados já inseridos. Como meta, espera-se atingir um número cada vez maior de
usuários de forma multidisciplinar. Proporcionar um ensino e aprendizado mais atraente da mineralogia
considerando sua forma de utilização simples e interativa. Como evolução deste trabalho, a versão desenvolvida
para Android® também foi atualizada a fim de acompanhar o avanço de sua versão em desktop, possibilitando o
uso em celulares e tablets, além das versões já disponíveis para desktop. Desta forma a difusão e o acesso amplo
a um significante número de usuários é efetivado.
Palavras-chave: Software, SGeology 1.5, Pesquisa de minerais

AS COLEÇÕES DE UMA COLEÇÃO: O ACERVO PETROGRÁFICO DO MUSEU NACIONAL
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Desde sua fundação em 1818, o Museu Nacional recebeu várias coleções geológicas por doações, solicitações de
permutas e, inclusive, aquisições por compra, encaminhadas tanto por naturalistas, geólogos e instituições, do
Brasil e do exterior. Incorporadas ao acervo do atual Departamento de Geologia e Paleontologia, a identificação
dessas coleções e seus coletores e/ou doadores pode ser feita através dos registros dos exemplares incluídos nos
livros de tombo e, assim, estabelecer as contribuições feitas ao Museu Nacional antes da organização do acervo nos
seus moldes atuais no final da década de 1940. Este é o caso do acervo da coleção de petrografia em que coleções
de rochas incorporadas desde a segunda década do século XIX, revelam a contribuição de instituições e naturalistas
renomados. As contribuições mais antigas, da década de 1820, devem-se ao botânico e naturalista Friedrich Sellow
com amostras procedentes da região Sul, e a Wilhelm Ludwig von Eschwege, Barão de Eschwege, às quais, ainda
no século XIX, seguiram-se as contribuições de Claude-Henri Gorceix (1877), Charles Frederick Hartt e Luther
Wagoner (1878), Luís Felipe Gonzaga de Campos (1885/1886), João Martins da Silva Coutinho (1887), Orville
Adelbert Derby (1887) e Henrique Bauer (1886 a 1890), entre outros. Como destaques ressaltam-se também o
importante acervo petrográfico e paleontológico da Comissão Geológica do Império, com amostras oriundas
principalmente das regiões Norte e Nordeste, coletadas durante suas atividades de 1875 e 1876 e incorporadas ao
Museu Nacional após a dissolução da comissão em 1877, as amostras atribuídas às atividades da Comissão
Roondon no início do século XX, a coleção de minerais e rochas de localidades europeias adquirida de Bernard
Stürtz-Bonn em período anterior a 1894 e os importantes medalhões de lava do Vesúvio cunhados em 1867 e 1868,
atribuídos à coleção de D. Pedro II e doada pelo imperador durante seu exílio. Das aquisições no século XX,
ressalta-se a coleção de rochas representativas de Portugal encaminhada ao Museu Nacional pela Faculdade de
Ciências do Porto, fruto de um acordo de permuta firmado entre os diretores das duas instituições e incorporada ao
acervo petrográfico do museu em 1935. Todo esse acervo se destaca por dois pontos de grande relevância: o seu
valor histórico intrínseco, face à importância dos coletores junto à história da geologia brasileira e prestígio das
comissões e instituições envolvidas, bem como a valiosa característica científica das amostras, o que coloca o
Museu Nacional como um dos mais importantes repositórios de material petrográfico no Brasil.
Apoio: CNPq (Bolsa de Produtividade Proc. 300857/2012-8).
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O Museu de Ciências da Terra - McT é uma instituição museológica fundada em 24 de Novembro de 1992,
localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, sendo referência na área de geologia e paleontologia e de grande
relevância para as Geociências no Brasil, possuindo amplas e importantes coleções, fruto de pesquisa científica e
técnica. As coleções do Museu de Ciências da Terra resultam dos trabalhos realizados por várias gerações de
geocientistas que passaram pelo antigo Serviço Geológico, fundado em 1907 e sediado na Rua da Quitanda, no
bairro do Centro e, mais tarde, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. No seu acervo, há
que se destacar a exposição permanente de coleções de minerais, rochas, fósseis e meteoritos e também
exposições temporárias. O acervo mineralógico possui cerca de 7.000 amostras de minerais brasileiros e
estrangeiros, 12.000 rochas, meteoritos e fósseis, que somam mais de cem mil espécies. O museu esteve sob a
tutela do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM até 2012, quando foi realizado um acordo de
cooperação DNPM/CPRM, resultando na transferência da coleção de fósseis, minerais, minerais de interesse
gemológico, rochas e meteoritos para o Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Desde então, foi realizado um
levantamento do acervo exposto e não exposto do referido museu, incluindo amostras não catalogadas,
procedentes de doações e/ou pesquisa realizadas por profissionais de ambas as instituições. O objetivo principal
deste trabalho foi reorganizar todo o acervo de forma simples e prática, no intuito de facilitar o acesso de
funcionários e pesquisadores. Para tanto, foi desenvolvido um catálogo de informações de amostras, que
posteriormente servirá de base para a implantação de um sistema de referência, com mecanismos de pesquisa do
tipo Google. Esse sistema, uma vez desenvolvido, facilitaria a localização, consulta e análise de dados históricos
sobre as amostras da coleção, de modo a garantir o acesso e a distribuição de informações obtidas originalmente
em relação a outras disponíveis online, geradas no decorrer do tempo. A metodologia utilizada foi à catalogação
de todos os itens contidos no acervo do salão de exposições e a conferência de suas fichas de procedência, que
contém informações gerais, tais como número de tombo, fórmula química, dados cristalográficos, origem,
quantidade e doador. A organização do acervo objetivou mostrar a evolução da pesquisa mineralógica ao longo
do tempo, atuando como instrumento facilitador de apoio a eventos de divulgação da Geologia e Mineralogia, e
de recursos minerais em geral. A realização do inventário buscou proporcionar o reconhecimento do acervo pela
atual instituição gestora, aproveitando o trabalho já realizado pelo DNPM, preservando as informações já obtidas
anteriormente e acrescentando novos dados.
Palavras-chave: Museu, acervo, minerais e rochas
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Neste trabalho foi elaborado um jogo de super trunfo correlacionando conteúdos da disciplina física com os das
geociências, para demonstrar de uma forma prática conceitos antes apresentados de forma restritamente teórica.
A geociência é a ciência que estuda a Terra: sua origem, evolução e os mecanismos que a controlam. Mas sua
formação esta diretamente ligada a de outros corpos estelares presentes no Sistema Solar. A física é uma ciência
que estuda a natureza da Terra e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais. Os conceitos das propriedades
físicas dos corpos celestes tais como densidade, temperatura, composição química e etc, das estrelas, galáxias e
meio interestelar geralmente não são apresentados em sala de aula, comumente os cálculos teóricos das leis de
kepler e da força da gravidade dos planetas do sistema solar são mais evidenciados. Segundo Oliveira (1999)
ensinar ciências não se restringe a transmitir informações ou apresentar apenas um caminho, mas é ajudar o
aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. É oferecer várias ferramentas para que ele
possa escolher entre muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, suas concepções do mundo e
com ás diversidades que irá encontrar ao longo da vida. Neste sentido foi proposto o jogo de super trunfo a fim
de: a) estabelecer um ambiente propício para que os estudantes usassem o jogo para aprender geociências,
relacionadas ao conteúdo escolar; b) desenvolver suas competências na criação e desenvolvimento de jogos
educacionais; c) produzir e disseminar o jogo com conteúdo das geociências. A atividade lúdica em questão é
um jogo de “Super Trunfo”, o qual consiste de um conjunto de cartas, cada uma representando um corpo estelar.
Cada carta possui uma ilustração e um determinado número de características referentes a esse corpo, como por
exemplo: Raio, Massa, Densidade, Número de Satélites, Rotação (dia) e Diâmetro do Equador (Km). O jogo
procura fixar e auxiliar a compreensão de conceitos adquiridos (durante as aulas ministradas). Dentro dos
inúmeros jogos de atividades lúdicas espera-se contribuir no ensino em sala de aula com as geociências,
fornecendo material de apoio aos docentes para estimular o interesse do aluno, enriquecer sua personalidade,
trabalho em equipe e desenvolver senso crítico da relação entre a geologia e a física.
(espaçamento simples 1,0)
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Neste trabalho descreve-se a elaboração de um jogo de tabuleiro como atividade lúdica fundamentado no tema
da Escala do Tempo Geológico com o objetivo de difundir as geociências através da ordem de grandeza
ministradas no ensino médio na disciplina de física bem assim como o entendimento da amplitude da idade da
Terra. A Geologia tem como objeto de estudo a Terra e suas propriedades como a sua composição, estrutura,
seus processos e etc. A Escala do Tempo Geológico foi desenvolvida com o objetivo de associar estes conceitos
e inseri-los em uma conotação temporal. A escala tem uma duração de aproximadamente 4,6 Ba e situa os
principais eventos geológicos e biológicos no tempo. Já a física se baseia em medições através de medidas das
grandezas que aparecem nas leis da física. Entre essas grandezas estão o comprimento, o tempo e etc. Dentro da
escala de comprimento tem-se o raio de um próton de 10-15 m a distância até o quasar mais afastado de 2x1026 m
e para intervalos de tempo tem-se o tempo de Planck de 10-44 ao tempo de vida do próton, 1039. O tempo possui
dois aspectos, as aplicações na vida diária e para alguns fins científicos, estamos interessados em saber a hora do
dia para podermos classificar os acontecimentos em ordem cronológica ou seja queremos conhecer o tempo de
duração de um evento. O jogo procura responder ao efeito do jogo livre ou dirigido nas aprendizagens
consideradas socialmente úteis na sala de aula. Pode ser utilizado como um meio de utilização pedagógica com
uma linguagem universal e um poder robusto de significação nas estratégias de ensino-aprendizagem. A
existência de ambientes lúdicos permite que as crianças obtenham mais facilidade em assimilar conceitos e
linguagens progressivamente mais abstratas. Os estudos de investigação têm demostrado que a percentagem de
crianças que foram estimuladas a partir de contextos lúdicos obtêm maior sucesso e adaptação escolar de acordo
com os objetivos pedagógicos perseguidos. A atividade lúdica em questão é um jogo de tabuleiro com 46 casas,
cada casa contém um evento do tempo geológico ou uma unidade geocronológica. No jogo podem participar de
4 a 5 jogadores e o movimento das peças sobre o tabuleiro se dá com o jogo de dados. O jogo inicia-se no éon
Hadeano e percorre toda a escala do Tempo Geológico, passando pelos éons, eras e períodos, bem assim como
seus principais acontecimentos, até o tempo presente. Em destaque pode-se citar as principais faunas como a
fauna de Ediacara (Éon Proterozóico) e do Folhelho Burgess (Período Cambriano), o surgimento dos principais
tipos de plantas tais como as primeiras plantas vasculares (Período Siluriano), gimnospermas (Período
Devoniano) e angiospermas (Período Cretáceo) e a primeira aparição do homem (Período Neógeno). Desta
forma o jogo constitui uma importante integração do lúdico com o didático, estimulando o aprendizado dos
alunos através de atividades práticas e em grupo, além de divulgar as geociências através do Tempo Geológico.
Palavras-chave: tempo geológico, jogo de tabuleiro, difusão
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Uma das dificuldades encontradas pelo professor em sala de aula, no que se refere ao ensino de Ciências, é a
falta de aplicação dessa informação no ambiente cotidiano dos alunos e de assuntos que realmente provoquem
interesse. Isso pode ser percebido, em especial, em alguns temas abordados em geociências, como a formação,
composição e estrutura da Terra e seus minerais e rochas, além de itens de alcance público, tais como,
fenômenos geológicos que afetam o ambiente (terremotos, vulcanismo, queda de meteoritos). Além disso, uma
linguagem científica muito rebuscada e teórica cria um afastamento do indivíduo em relação ao conteúdo,
podendo causar a fragmentação das informações. Uma das funções educativas dos museus de ciências é fazer
uma ponte entre o conhecimento e a sociedade, sendo de fundamental importância para a educação não formal,
visto que proporcionam um ambiente capaz de despertar a curiosidade do aluno. Essa curiosidade, aliada a uma
vivência de entretenimento, permite criar uma atmosfera propícia ao processo ensino-aprendizagem. O Museu de
Ciências da Terra, atualmente sob a administração do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, situado no bairro da
Urca, na cidade do Rio de Janeiro, conta com seis exposições (uma sobre geofísica, três sobre paleontologia,
uma sobre mineração e uma sobre minerais e rochas). Essa última (composta por ocorrências de elementos
nativos, minerais, minerais de interesse gemológico, rochas e meteoritos) abriga um acervo histórico
inestimável. Historicamente, essa exposição foi criada pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil em
1907, quando ainda era situado na Rua da Quitanda, no Bairro do Centro. O presente trabalho tem como objetivo
a proposta de uma estratégia interativa de visita guiada à exposição de minerais e rochas do Museu de Ciências
da Terra. A metodologia utilizada para esse trabalho foi baseada na observação e análise de visitas realizadas por
estudantes de escolas públicas e privadas ao acervo em exposição, em especial por alunos de ensino fundamental
(primeiro e segundo segmentos). Como resultado das análises, foi elaborado um roteiro didático para a visitação,
iniciado pela apresentação dos elementos nativos, com destaque para os metais e semimetais. Posteriormente, os
grupos de minerais são abordados de acordo com sua composição química (sulfetos, sulfatos, haloides, óxidos e
hidróxidos, carbonatos e silicatos), além de ser dado um destaque especial para os minerais de interesse
gemológico (esmeraldas, topázios e etc.). As rochas são demonstradas utilizando apenas a classificação em
ígneas, sedimentares e metamórficas. O roteiro foi finalizado pelo conteúdo que mais chama a atenção dos
alunos, as amostras de meteoritos e sua importância para as futuras pesquisas geocientíficas. Através dessa
estratégia de visitação foi possível estabelecer uma abordagem transdisciplinar, gerando um maior interesse e
compreensão dos estudantes.
Palavras-chave: Museu, Exposição, Minerais e Rochas.
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RESUMO
O ensino de tectônica de placas depende do uso de modelos visuais que provocam diversos problemas
cognitivos e dificuldades de aprendizagem. A literatura relata muitas dessas dificuldades mas as indicações de
como dar conta desses obstáculos é mais imprecisa. Nesta pesquisa identificamos as dificuldades de
compreender a dinâmica do Ciclo de Wilson e relatamos os resultados obtidos ao usar uma abordagem
metodológica que valorizou História da Ciência e Ciência, tecnologia e sociedade. Dados foram coletados em
um grupo de pesquisa colaborativa universidade e escola pública. Este grupo adotou o ciclo do ferro como eixo
temático para implementar o ensino de Ciência do Sistema Terra no nível médio. A partir da percepção dos
reservatórios do ferro na cidade houve um processo de estudo voltado para o passado, primeiro histórico e depois
geológico: da siderúrgica da década de 1920 às condições de concentração do ferro em Carajás. O alargamento
da escala de tempo revelou o desconhecimento de como se formam as jazidas de ferro bandado e as condições
ambientais do Arqueano e Proterozóico. Tratar de forma combinada jazimento de ferro e supercontinentes do
Proterozóico favoreceu o alargamento da escala de tempo dos participantes. O estudo empregou análise de
conteúdo para examinar sete sessões transcritas que ocorreram em 2014 e 2015. A crosta terrestre é o ponto de
partida das interpretações histórico-comparativas que se apoiam no atualismo. Isto orienta um eixo geral do
processo de formação de professores vinculado ao entendimento mais profundo do tempo geológico
considerando todas as suas implicações para a concepção de natureza (econômicas e culturais). O estudo
mostrou que modelos e simplificações usados para ensinar tectônica de placas podem reforçar a ideia de que
houve somente um supercontinente no Permiano seguido por sua dispersão – concepção que dificulta o
entendimento ambiental das condições de formação de ferro bandado. A discussão da mudança climática global
e dos gases da atmosfera (CO2 e O2) ajuda a entender as mudanças ambientais. As etapas que se mostraram mais
importantes para as mudanças de concepção são: 1. Descoberta de micro continentes do Arqueano e existência
de configurações continentais do passado geológico diferentes daquelas de existem no presente; 2. Identificação
dos reservatórios de ferro e percepção mais clara de que o ferro está presente em muitos silicatos distribuídos nas
rochas; 3. Identificação dos processos que conduziram à concentração de ferro bandado no Proterozóico; 4.
Reconhecimento dos caminhos do ferro na superfície da Terra quando consideramos os reservatórios no tempo
geológico que envolvem desde o intemperismo até o depósito em rochas sedimentares. A complexidade da teoria
de tectônica de placas acha-se associada às escalas de espaço e tempo envolvidas nos processos terrestres o que
implica uso de modelos ligados a partes ou conceitos da teoria, o que ilumina certo conceito mas não trata de
outro. Isto é importante porque mostra que o caminho adotado em torno do ferro aclara como a escala de tempo
geológico pode ser aprofundada, mas alerta para outros problemas de aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino de Geociências, tectônica de placas, ciclo do ferro

INTRODUÇÃO
O ensino de tectônica de placas depende do uso de modelos visuais que provocam diversos problemas
cognitivos e dificuldades de aprendizagem. A literatura relata muitas dessas dificuldades mas as indicações de
como lidar com esses obstáculos são mais imprecisas. Nesta pesquisa identificamos as dificuldades de
compreender a dinâmica do Ciclo de Wilson.
O processo de formação de professores dentro das atividades de um grupo de pesquisa colaborativa entre
universidade e escola adotou a ideia de ciclo do ferro como tema a ser desenvolvido com alunos do ensino
médio. Isto implica explorar ciclos biogeoquímicos e compreender as mudanças ambientais em suas múltiplas
inter-relações de tectônica de placas.
Pretendemos mostrar que etapas são importantes para superar dificuldades de conceber a formação e
dispersão de supercontinentes durante a história da Terra. Queremos indicar que o tratamento combinado de
tectônica de placas e ciclos biogeoquímicos favorece uma visão integrada de funcionamento do planeta.
Empregamos análise de conteúdo acompanhando as orientações de Gibbs (2008) que fornece elementos
para interpretar documentos textuais gerados no processo de pesquisa colaborativa.
JUSTIFICATIVA
O ensino de tectônica de placas envolve diferentes tipos de representações visuais. A marca destas é a
enorme deformação: placas litosféricas possuem espessuras inferiores a 150 km e área de milhões de
quilômetros quadrados. O ensino emprega modelos (p.ex.:mapas, perfis, croquis tridimensionais, animações).
Van Driel e Verloop (2002) examinam o uso de modelos nas ciências naturais e no seu ensino.
Constroem uma tipologia que ajuda a compreender o desenvolvimento do currículo feito pelo professor.
Assinalam que apesar de toda discussão sobre aprendizagem dos alunos, geralmente os modelos são expostos
como fatos estáticos. Defendem que é útil classificar os modelos usados na Educação em Ciências segundo seu
status ontológico: modelo do consenso científico, modelo curricular e modelo de ensino.
Sibley (2005) mostrou problemas chaves de entendimento do modelo de tectônica de placas pelos alunos
ao pedir que eles representassem (desenhassem) os limites de subducção e colisão. Os problemas acham-se
relacionados a dificuldade de tratar as complexas escalas de tempo e espaço envolvidas na teoria. Em caráter
preliminar o autor recomenda que os alunos construam protótipos de tectônica de placas.
Há uma literatura que discute as dificuldades cognitivas dos alunos devido à falta de contextualização do
ensino. Dolphin (2009) defende que haja uma abordagem apoiada na História da Ciência (HC) como eixo
relevante do ensino. Marques (2006) também arguiu em defesa de um ensino argumentativo e fincado na HC.
De nossa própria experiência de ensinar esse tópico a alunos da universidade e a professores que buscam
formação continuada, observamos problemas conceituais semelhantes aos indicados por Sibley (2005) e Dolphin
(2009). Mas acrescentamos outro obstáculo no entendimento de tectônica de placas: os alunos compreendem a
tendência de dispersão de continentes que se estabeleceu no Jurássico, mas encontram muita dificuldade para
compreender a dinâmica cíclica indicada pelo Ciclo de Wilson.
Diante deste quadro resumido de problemas, dirigimos nossa atenção para identificar as distintas
configurações dos supercontinentes do passado e sua deriva até se formar a Pangea do Permiano. De fato, o
grupo de professores envolvido não considerava nas suas explicações a existência de supercontinentes do
passado geológico, embora livros comuns de Geologia sejam familiares e usados por eles para preparar suas
aulas (Teixeira et al., 2008; Grotzinger e Jordan, 2013).
Cachapuz, Praia e Jorge (2002) sugerem e apresentam blocos de atividades didáticas para o Ensino de
Ciências (Biologia, Física, Geologia e Química). Mostram que há certa convergência nas preocupações e
recomendações educacionais que servem de eixos curriculares: História da Ciência, Epistemologia e Ciência,
tecnologia e sociedade.
Estes elementos conduziram a construir um eixo temático que buscou articular Ciclo de Wilson e ciclo
biogeoquímico do ferro. A ordenação do estudo perseguiu aclarar História da Ciência, Ciência, tecnologia e
sociedade, Tempo geológico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: GRUPO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Esquema de pesquisa
O ponto de partida desta pesquisa é um grupo interativo que está engajado na implementação do ensino
de Ciência do Sistema Terra em escolas públicas do nível médio.
Os autores deste texto foram pesquisadores participantes: acompanharam as sessões, colheram dados e
interpretaram os debates ocorridos. Portanto a pesquisa tem um caráter qualitativo e interpretativo. O objeto de
estudo foi construído usando uma abordagem indutiva.
Contexto do estudo
A pesquisa foi feita em um período de dois semestres letivos. Durante este período houve sessões para
expor e discutir como se formaram as jazidas de ferro bandadas. Os participantes se envolveram em atividades
teóricas e práticas nas quais puderam comparar diversos elementos geográficos, dados sobre mudanças na
atmosfera terrestre, elementos de astrofísica e evolução do sistema solar.
Os tópicos ensinados incluíram: caracterização de jazidas de ferro bandado (Geologia Econômica),
história da descoberta de Carajás (História da Ciência), mudança climática global e alterações na composição da
atmosfera (com ênfase na mudança climática atual, do desenvolvimento do Mioceno, Cretáceo, Arqueano e
Proterozóico), distribuição de crátons com mais de 3,0 Ga e 2,5 Ga, etapas do Ciclo de Wilson.
É crucial assinalar que este programa de formação de professores se caracteriza por ser uma síntese da
abordagem metodológica de Ciência do Sistema Terra, ou seja, além de dar um tratamento integrado entre
aspectos locais, regionais e planetários articula o modo de raciocínio geológico, conforme é indicado por
Potapova (2008) e Frodeman (2010). Desta maneira, a crosta terrestre (sua composição e organização) é o ponto
de partida das interpretações histórico-comparativas que se apoiam no atualismo preconizado por Gruza e
Romanovskiy (1975). Isto orienta um eixo geral do processo de formação vinculado ao entendimento mais
profundo do tempo geológico considerando todas as suas implicações para a concepção de natureza (ver Cervato
e Frodeman, 2014).
Participantes
Todos os participantes são professores e estão empenhados em discutir as políticas curriculares e sua
prática docente. Do lado dos pesquisadores também há uma disposição de promover um processo para refletir
sobre políticas curriculares e Ensino de Geociências.
Este grupo se reúne desde 2003 para promover mudanças curriculares em escolas públicas de cidade do
interior paulista. Ao longo dos anos promoveu inovações que articularam tempo geológico, teoria de sistema e
estudos da cidade. Distintos temas guiaram as mudanças curriculares e conduziram ao estudo do ferro.
Coleta de dados
A coleta de dados ocorreu dentro de um grupo de pesquisa colaborativa. Sessões especiais de debate
para aprofundamento temático e planejamento de atividades educacionais foram gravadas e transcritas como
indica Gibbs (2008). Sete sessões de 2014 e 2015 serviram para separar estratos cujo conteúdo foi interpretado.
Durante as sessões, os participantes declararam o que aprenderam. Daí houve interpretação e
identificação das etapas principais de mudança de atitude dos participantes diante de sua visão sobre o ferro.
Análise dos dados
Acompanhando Gibbs (2008), a análise de conteúdo de sessões transcritas permitiu reconhecer etapas da
aprendizagem do que foi denominado ciclo do ferro.
Os extratos foram codificados em termos descritivos. Cada descritor é uma espécie de indicador da
mudança de atitude do professor diante da história geológica do ferro e da tectônica de placas.

RESULTADOS
O ponto de partida para articular estudos do local e da cidade e as explicações geológicas da formação
de jazidas de ferro foi identificar quais são os reservatórios de ferro que se encontram na superfície da Terra.
Ao adotar o ciclo biogeoquímico do ferro como eixo temático de um currículo foi necessário descrever o
que ocorre com o ferro no presente, tanto em termos de seus reservatórios naturais (rocha, solo, água e seres
vivos), quanto seus reservatórios sociais. Estabelecido isto, o passo seguinte foi reconhecer as concentrações
excepcionais de ferro das jazidas do Proterozóico. Desta forma, foi necessário determinar os reservatórios
“locais” de ferro, ou seja, as concentrações de ferro que podem ser reconhecidas e caracterizadas como pistas de
algo que parte do local e do presente para alcançar o passado geológico.
A discussão sobre mudança climática foi especialmente decisiva porque ocorreu em um momento em
que os participantes já possuem um quadro dos micro continentes que existiam no Arqueano e da localização das
jazidas de ferro bandado do planeta. Em virtude disto se tornou clara a controvérsia atual sobre as causas da
mudança climática. Ou seja, tratou-se de discussão metodológica que enfatizou qual é o tipo de dado usado no
debate sobre o aquecimento global moderno e o centro da controvérsia: diferença entre previsões baseadas em
modelos versus previsões apoiadas em processos (Van Loon, 1999).
O tópico do ferro, atividades da mineração à siderurgia, o aquecimento global, mudanças na composição
da atmosfera se aproximam das questões que se configuram dentro do movimento de Ciência, tecnologia e
sociedade (um apanhado pode ser achado em Membiela, 2001).
As etapas foram marcadas pelo domínio de certos conteúdos: 1. Descoberta de micro continentes do
Arqueano; 2. Identificação dos reservatórios de ferro; 3. Identificação dos processos que conduziram à
concentração de ferro bandado; 4. Reconhecimento dos caminhos do ferro na superfície da Terra. Estes
elementos alargaram a concepção de tempo geológico dos participantes, ao mesmo tempo, permitiu compreender
tectônica de placas como tendência de desenvolvimento do planeta.
Estas etapas podem ser subdivididas em partes e reconhecimentos parciais que ajudaram a chegar às
ideias mais gerais da concepção de transformação da natureza. O reconhecimento dos crátons e aumento de seu
tamanho dentro do Arqueano ajudou a configurar a ideia de que a Terra possuía microcontinentes no passado e
que a tendência de desenvolvimento do planeta é para o aumento do volume e espessura dos continentes. O
reconhecimento de etapas de supercontinentes e sua dispersão várias vezes na história da Terra foi um modo de
reforçar que tectônica de placas é o mecanismo que rege o desenvolvimento, distribuição e padrões continentais
e climáticos. Reconhecer que as formações ferríferas se formaram em bacias sedimentares de climas quentes é
um tipo de reflexão que foge das ideias comuns de associar a concentração de ferro somente a fenômenos
magmáticos (talvez uma indicação de que o auto forno e as siderúrgicas interferem na formação das ideias
geológicas sobre a formação do ferro).
CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
Para tratar dinâmicas envolvidas nos fenômenos da teoria de tectônica de placas precisamos dar especial
atenção aos problemas do tempo e do espaço porque conceber os limites de placas envolve falta de precisão
espacial (mesmo na litosfera do presente). Os fenômenos precisam ser explicados recorrendo a modelos e
representações que podem ser tomados como estáticos pois não são reprodutíveis por meio de objetos
diretamente observáveis. De nossa parte, enfatizamos que iluminar os últimos 200 milhões de anos de história da
Terra cria inúmeros obstáculos para compreender as mudanças ambientais durante a história da Terra.
Uma ideia chave que ajuda a compreender o contexto do Arqueano e do Proterozóico inferior é explorar
a mudança climática global e as flutuações climáticas associadas à composição atmosférica.
Muitos modelos, simplificações e metáforas acham-se associados aos fenômenos relacionados à
tectônica de placas e contemplam partes da teoria, ou seja, cada conceito pode ser iluminado por um modelo
diferente. Em virtude disto, esta pesquisa reforça a ampliação da dimensão de tempo e ajuda a entender a
particularidade da acumulação das jazidas de ferro do tipo BIFs. Este é um alerta importante porque chama
atenção para outros problemas relacionados à mesma teoria que vão além deste estudo.
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Frequentemente observa-se no fluxo dos cursos de graduação disciplinas muito importantes, que são básicas para
a formação dos profissionais, mas que não são devidamente inseridas em um contexto de integração devido ao
grau de especialização com o qual o conteúdo é ministrado e ao poder imperialista que cada área quer exercer na
multidisciplinaridade dos cursos de nível superior. Formam-se alunos que sabem um pouco de tudo, mas que não
têm oportunidade de integrar o conhecimento ou que não conseguem emergir um pensamento organizado capaz
de inovar. Neste contexto, este trabalho discute uma experiência transdisciplinar vivenciada através de um
projeto didático que atravessou transversalmente as áreas de petrografia, mineralogia e petrofísica básica. O
objetivo central foi analisar a estrutura porosa de quatro tipos de rochas da bacia calcária de São José do Itaboraí
localizada no Município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. Foram estudadas amostras de: brecha carbonática,
calcário travertino, conglomerado matriz suportada e calcário oolítico. A análise das lâminas confeccionadas
com resina colorida, que facilita a identificação dos poros das rochas, puderam ser confirmadas com os
resultados obtidos com o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) e difratometria de raios X (DRX) que
também serviram para explicar os resultados de porosidade e permeabilidade obtidos com o porosímetro e o
permeâmetro respectivamente. Nas imagens do MEV pôde-se observar por exemplo, que os argilominerais,
produtos da alteração de feldspatos, estavam preenchendo total ou parcialmente, os espaços vazios gerados pela
alteração daqueles minerais, atestando a baixa porosidade. Verificou-se nas lâminas que em algumas amostras não
há poros conectados, justificando os resultados de permeabilidade próximos de zero. Este tipo de informação é
bastante relevante principalmente para os reservatórios, tanto de petróleo como de água, pois o conhecimento do
tipo de material que está obstruindo os poros e impedindo a passagem dos fluidos pode auxiliar a busca de
soluções para a melhoria das suas características petrofísicas. Nas conclusões ficou evidente a importância do
estudo petrográfico para complementar os resultados de petrofísica básica e pôde-se constatar que a integração
dos conhecimentos fez diferença para uma análise mais integrada dos dados e para construção do produto final,
uma vez que, o objetivo não era obter dados geológicos ou geofísicos para classificar as amostras como porosas
ou permeáveis, mas entender o que significavam os dados e para isto, os princípios físicos do MEV e do DRX
precisaram ser revistos como também, o funcionamento do porosímetro e do permeâmetro que agregou um valor
didático multidisciplinar ao trabalho.
Apoio: Universidade de Brasília – UnB.
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A conservação e manutenção da vida, e consequentemente da espécie humana, bem como o equilíbrio da
biodiversidade tem na água um de seus fatores principais. A ocupação de territórios, criação e
desenvolvimento de culturas foram determinados pela presença da água. A existência do homem não seria
possível sem a presença deste importante recurso.
A educação é uma das ferramentas que temos a nosso serviço para ajudar na preservação deste importante
recurso e os professores são seus promotores principais. Entendemos que se seu conhecimento é incompleto
nesta questão, o apoio da educação na preservação da água é comprometido. Pretendemos responder a
pergunta: Qual é o conhecimento que os professores têm acerca dos componentes e da dinâmica do ciclo da
água.
A partir deste trabalho foi realizado um diagnóstico por meio de questionário acerca da percepção do ciclo
da água de professores do ensino fundamental em 5 escolas, sendo 3 públicas e 2 privadas, no município de
Campinas, SP. Também foram aplicadas oficinas. As mesmas foram gravadas e posteriormente transcritas.
Finalmente, os dados coletados foram categorizados e analisados a partir de Lee Shulman que centra sua
teoria no Conhecimento Pedagógico do Conteúdo.
Podemos observar pelos resultados obtidos que os professores possuem um conhecimento básico acerca do
ciclo da água. Fundamentalmente, descreveram o que normalmente é visível. Os reservatórios subterrâneos
não foram representados no esquema de ciclo da água solicitado pelo questionário. A questão em que se
obteve o menor índice de acerto foi a número 33: A quantidade de água que evapora da superfície da Terra
e vai para o ar (atmosfera) é igual à quantidade de chuva que cai na superfície da Terra. Praticamente
nenhum professor acertou esta questão. Temos aqui a dificuldade em ver transferência da água entre os
reservatórios e o balanço hídrico.
A segunda questão em que mais erraram foi a número 20: A água subterrânea é similar a lagos
subterrâneos: permanece em espaços profundos sob a terra. Isso demonstra que os professores veem os
aquíferos como “caixas d’água” com as águas estáticas. Desta forma, a visão do processo de forma cíclica e
sistêmica é incompleta.
Constatamos que existe uma grande diversidade de abordagem do ciclo da água a partir de excursões, vídeos,
trabalhos em grupo, eixo temático, estudo do meio, conflitos sociais associados a água etc. Entretanto, a
deficiência no conhecimento do conteúdo, especificamente do processo cíclico, acaba por prejudicar a
transmissão adequada do ciclo da água.
Os professores tinham conhecimento da realidade a qual a água está inserida, apontando problemas
ambientais gerais associados à água, a crise hídrica da região sudeste, o uso inadequado da água tanto
residencial quanto comercial. Apontaram alternativas para o uso da água de forma mais inteligente.
Entretanto, a carência na visão sistêmica do ciclo não os permitiu identificar o problema a partir dos
componentes do ciclo da água.
Podemos concluir que os professores, independente de terem se graduado em universidades particulares ou
públicas, de darem aulas em escolas particulares ou publicas, conhecem os componentes gerais do ciclo da
água. Porém, não possuem uma visão cíclica onde não há um começo ou fim no ciclo da água. Desta forma,
sugerimos oficinas de formação de professores que consigam explicar as interações entre os componentes do
ciclo da água permitindo uma visão sistêmica e cíclica.
Apoio: Bolsa PNPD CAPEs
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Em consonância com as comemorações do 450º aniversário da cidade do Rio de Janeiro, pretende-se divulgar as
rochas que compõem as conhecidas paisagens cariocas. O modelo proposto baseia-se na apresentação de um
mapa interativo de fácil manuseio pelo público, desenvolvido em plataforma GIS tendo como pano de fundo,
imagem de satélite da cidade. Os pontos de interesse terão marcador que descortinaram as imagens das rochas
em escalas macroscópica e/ou microscópica bem como informações textuais acerca do nome da rocha,
composição mineralógica e idade de formação.
O trabalho sistemático será efetuado primeiramente nas paisagens turísticas como Morro do Pão de Açucar,
Morro do Corcovado, Pedra Bonita, Pedra da Gávea, Pedra da Joatinga, Pedra do Arpoador, Morro do Leme,
Pontal do Posto Seis e Pontal do Recreio. Serão efetuadas visitas de campo com objetivo de fotografar as rochas
predominantes do maciço em escala de detalhe, indicando na imagem a composição mineralógica da mesma.
Quando o maciço apresentar relação temporal entre rochas e, que essa seja de fácil acesso ao visitante, será
também representado em imagem, em geral em desenho de detalhe, com explicação dessa relação. Esse será o
caso, por exemplo, dos pegmatitos e diques de diabásio presentes nas Pedras do Arpoador, Joatinga dentre
outras. Imagens das rochas em microscópio de luz transmitida serão obtidas também, com a opção de nicóis
cruzados ou paralelos.
Pretende-se ainda que o público interessado possa apresentar imagens de outros maciços, enviando a solicitação
para o coordenador do projeto que poderá permitir a inserção da informação. Essa plataforma deverá ser
mantida na página da Faculdade de Geologia da UERJ com link de acesso pela página Rio 450 da Prefeitura do
Rio de Janeiro, na aba Memória Carioca, cumprindo assim o objetivo principal de divulgação da geologia da
cidade.
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O Museu de Ciências da Terra, situado no bairro da Urca, na Cidade do Rio de Janeiro, apresenta seis
exposições, três sobre paleontologia, uma referente à divulgação da geofísica, uma sobre o histórico da
mineração no Brasil e uma sobre minerais, rochas e meteoritos. Essa última possui um inestimável acervo,
composto por ocorrências de elementos nativos, minerais, minerais de interesse gemológico, rochas e meteoritos.
Essa exposição foi criada em 1907 pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que na época era instalado
no centro do Rio de Janeiro. Em 1934 surgiu o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do qual o
Serviço Geológico e Mineralógico passou a ser subordinado. Na década de 1980 a exposição foi remontada, e
somente em 1992 o Museu de Ciências da Terra foi criado. Desde novembro de 2012 a Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais (CPRM) é a gestora do museu, através de um acordo de cooperação com o DNPM. O
presente trabalho objetiva divulgar o acervo de meteoritos do Museu de Ciências da Terra, destacando sua
importância científica e educacional. Para isso foram analisados os dados documentais da coleção e o impacto da
exposição para os estudantes e público em geral que visitam o museu. A coleção possui 41 amostras estrangeiras
e sete brasileiras expostas. Os exemplares brasileiros são fragmentos de meteoritos encontrados nos seguintes
locais: Bahia, Santa Catarina, Uberaba (MG), Sete Lagoas (MG), Ceará (CE) e Santa Luzia (GO). O material da
Bahia é um fragmento do segundo maior meteorito já registrado no Brasil, o famoso Bendegó, de 5 toneladas,
que foi descoberto próximo do riacho de mesmo nome, no município de Monte Santo (BA), em 1784. De Santa
Catarina são duas amostras que fazem parte do maior meteorito já encontrado no Brasil, descoberto em 1875 na
região de São Francisco do Sul (SC), um corpo rochoso que pesava sete toneladas. O exemplar de Uberaba é
uma parte do meteorito de 40 Kg que caiu em junho de 1903 no Município de Uberaba (MG). O exemplar Sete
Lagoas data de 1908. O meteorito do Ceará, denominado Crateús, foi achado em 1909. O material de Santa
Luzia foi encontrado em 1921 na região da cidade de Luziânia, Goiás, pesando pouco menos de 2 toneladas.
Além da importância para pesquisa, o acervo de meteoritos chama a atenção dos visitantes, em especial de
grupos escolares. A grande maioria relatou, após a visita guiada, que o que mais chamou atenção na exposição
foi a coleção de meteoritos, visto que são fragmentos extraterrestres. Os visitantes também levantam muitos
questionamentos, em função de ser um assunto que desperta curiosidade e atinge o imaginário das pessoas,
criando uma atmosfera propícia para o ensino não formal. Além disso, os meteoritos contêm pistas sobre a
evolução primitiva do Sistema Solar e podem fornecer dados para pesquisas sobre as principais colisões que
aconteceram na Terra, sendo de fundamental importância para o estudo da vida terrestre, uma vez que pode
haver correlação entre esses eventos e o desenvolvimento e/ou extinção de espécies.
Palavras-chave: Meteoritos, Museu, acervo.
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O presente trabalho tem como objetivos principais uma análise dos currículos de formação de professores em
licenciaturas interdisciplinares, focando, mais especificamente, as Licenciaturas em Ciências Naturais. A partir
de algumas concepções históricas, em que abordamos o currículo prescrito, o oculto e sua estrutura em
disciplinas, expor e comparar a linearidade e suas ramificações na composição de um currículo; o currículo
como uma possibilidade de formação docente em Ciências Naturais em uma perspectiva interdisciplinar, que
envolve para além do pensamento crítico, uma visão sistêmica. Como abordagem metodológica utilizamos a
pesquisa qualitativa, a partir da avaliação do processo de construção dos currículos de formação para os cursos
de Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN) no Brasil, das Políticas Públicas para a Formação Docente
mediante análise das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s); do levantamento dos projetos políticos
pedagógicos (PPP’s) de Instituições de Ensino Superior – IES que apresentam cursos de LCN no país. A partir
de uma análise quali e quantitativa, serão analisados os PPP’s de diferentes IES em todo o país que apresentam
cursos de formação em Licenciatura em Ciências Naturais, identificando e quantificando a carga horária por área
científica, tendo como conteúdos de referência aqueles associados às geociências. Tal referencial adotado reflete
tão somente a não existência de “disciplina” de Geologia no ensino fundamental ou médio, em detrimento as
demais áreas Biologia, Física e Química. A implantação de cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza (ou
Ciências Naturais) é um fato recente no cenário das instituições de ensino superior (IES) no Brasil. Imbernon et
al. (2011) apontam que os cursos de LCN foram os que mais se difundiram com o Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais – REUNI. No entanto, não houve, por parte do Ministério da Educação,
ações junto ao Conselho Nacional de Educação - CNE que formalizassem diretrizes específicas para esses novos
cursos. Em uma sociedade cada vez mais orientada pela Ciência e pela Tecnologia, a formação docente
apresenta uma alta complexidade, principalmente para aqueles que se tornarão professores de Ciências Naturais.
Além dos saberes que envolvem o ensino de Ciências, há que se considerar que o professor deverá propiciar ao
seu aluno aprender a pensar e agir no contexto do pensamento científico, entender que a pesquisa cientifica é
propriedade da sociedade, e neste contexto, possibilitar o desenvolvimento das competências comunicativas e o
pensamento crítico para a formação de um cidadão capaz de transformar a sociedade em que vive. Espera-se
formar um professor de Ciências Naturais capaz de dar conta das exigências introduzidas pela demanda de novos
conteúdos curriculares, mais adequados à vida cotidiana, mais atualizados quanto às conquistas científicas e
tecnológicas, mais refinados quanto às implicações culturais, mais profundos quanto aos recursos psicológicos,
mais eficientes quanto às metodologias e mais inclusivos quanto à dimensão ética (Villani et al., 2002).
Entretanto, a dificuldade está exatamente em cumprir com tais exigências de conteúdo curricular, muitas vezes,
impróprio para a complexa formação do professor de Ciências Naturais.
IMBERNON, R.A.L.; GUIMARÃES, E.M.; GALVÃO, R. M. S.; LIMA, A. C.; SANTIAGO, L.F.; JANNUZZI,
C.M.L. Um panorama dos cursos de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN) no Brasil a partir do 2º
Seminário Brasileiro de Integração de Cursos de LCN/2010. Revista EENCI – V6(1), pp. 85-93, 2011.
VILLANI, A.; PACCA, J.L.A.; FREITAS, D. Formação do Professor de Ciências no Brasil: Tarefa Impossível?
Atas do VIII Encontro Nac.de Pesq. em Ensino de Física. São Paulo: SBF, 2002. v. único. p.1 - 20
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O Instituto Geológico (IG), vinculado a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São
Paulo, é uma instituição de pesquisa originária da Commissão Geographica e Geológica da Província de São
Paulo, criada em 1886. Tem como missão principal a realização de pesquisas básicas e aplicadas em
geociências, visando à conservação e proteção dos recursos naturais, o ordenamento territorial e a gestão
ambiental, assim como a formulação e aplicação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
sustentável.
Já em sua origem como comissão tinha a missão da descrição do território paulista necessária para o
conhecimento dos recursos naturais do estado e assim promover o desenvolvimento do estado de São Paulo.
O que foi descoberto, analisado e descrito deve ser transmitido para a sociedade, que ajuda na preservação e
conservação do meio ambiente. As publicações do instituto colaboram na transmissão do conhecimento. Para
a divulgação do trabalho do instituto, houve um empenho para as publicações sobre geociências serem feitas
e proporcionar a sociedade o conhecimento dos temas relacionado com o meio ambiente que vivemos. O
instituto possuía uma pequena serie de publicações e boletins que começaram em 1890 e a partir de 2007
houve um incentivo para que a produção técnica do instituto fosse ampliada.
Disponibilizada seja através dos livros impressos distribuídos gratuitamente em eventos ligados a
Geociências até as publicações digitalizadas passiveis de download no site do instituto, com 10.000 acessos
mensais (maio/2015). As publicações, dependendo do publico alvo, são pensadas e produzidas com
linguagem acessível ao publico leigo ou uma linguagem mais técnica para o publico acadêmico. Atualmente
as produções antigas estão sendo digitalizadas e serão futuramente colocadas no site para visualização.
Os técnicos do instituto também contribuem para a divulgação das geociências com palestras, cursos
principalmente para os técnicos da defesa civil do estado, ou participando de eventos explicando a dinâmica
do planeta através de maquetes e recursos didáticos que permite a visualização do que querem explicar.
O conhecimento adquirido através das pesquisas deve ser partilhado com a sociedade para que seja
apropriado pelo publico. Somente desta maneira, com a compreensão, entendimento e conhecimento do
ambiente em que vivemos, a preservação começa a ser praticada. Só construímos cidadania com a educação
(formal ou não formal), e o que aprendemos nos livros apenas fará sentido se tiver relação com o mundo que
a sociedade vive.
Palavras-chave: geociências, divulgação cientifica, conhecimento ambiental.
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Abstract The internalist model of Science, characterized by a separation between the work undertaken by scientists and the social, environmental, economic and political context within which it takes place, has long ceased to make any sense. Thus, we have been witnessing the emergence of a new paradigm that focuses on principles such as sustainable development, to which is inherent the idea that present-day needs cannot compromise those of future generations’, and that it is necessary to take steps towards a greater intra and intergenerational justice. These concerns unveil the centrality of the ethical dimension, linked to which is the attempt to solve serious problems
and the upsurge of Environmental Ethics and Bioethics. In this context arises Geoética, due to the growing awareness of environmental
problems, translated from the need for an ethical attitude with the Geosphere, from the social responsibility of geologists. Geoethics is an
interdisciplinary field between Geosciences and Ethics, which involves Earth and Planetary Sciences, as well as applied ethics.
Keywords

technology education, science and technology, teacher training.

Resumo
O modelo internalista de Ciência, caracterizado por uma separação entre o trabalho realizado pelos cientistas e o contexto social, ambiental, econômico e político em que o mesmo se desenvolve, deixou há muito de fazer qualquer sentido. Assim, temos vindo a
assistir à emergência de um novo paradigma que se centra em princípios como o do desenvolvimento sustentável que tem inerente a ideia
de que as necessidades do presente não podem comprometer as das gerações futuras, e de que é necessário dar passos concretos no sentido
de uma maior justiça intra e intergeracional. Estas preocupações revelam a centralidade da dimensão ética associada à tentativa de resolução dos problemas graves que enfrentamos, e que conduziram à afirmação dos florescentes campos da Ética Ambiental e da Bioética.
Neste contexto emerge a Geoética, decorrente da toma de consciência crescente dos problemas ambientais, traduzidos da necessidade de
uma atitude ética com a Geosfera, a partir da responsabilidade social dos geólogos. Geoética é um campo interdisciplinar entre Geociências e Ética, que envolve a Terra e Ciências Planetárias, bem como ética aplicada.
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Introdução

As Revoluções industrial e Tecnológica revelaramse profundamente transformadoras das sociedades humanas, trazendo benefícios que se traduzem, por exemplo,
pela melhoria da qualidade de vida das populações. Todavia, esta melhoria está longe de se encontrar generalizada a todos os países e a todas as pessoas dentro de um
mesmo país. Simultaneamente surgiram problemas de

difícil resolução e que afetam o ser humano, mas igualmente as outras formas de vida, decorrente de alterações
nos ecossistemas. Assim, a palavra crise generalizou-se,
aplicada às mais diversas situações, e apelando a formas
inovadoras de cooperação entre as pessoas e as nações.
Sabemos, pelo menos desde o Relatório Brundtland
(1987 p.4), a especificidade da atual crise:
“Até há pouco tempo as atividades humanas e os
seus efeitos eram internos às nações e a determinados sectores (energia, agricultura, comércio), e dentro de áreas específicas de preocupação (ambiental,

económica, social). Esta compartimentação começou
a dissolver-se. (...) Já não há crises separadas umas
das outras: crise ambiental, crise de desenvolvimento, crise da energia, são todas uma mesma crise.”
É neste contexto que o papel do cientista na sociedade vem igualmente a ser questionado. O modelo internalista de Ciência, caracterizado por uma separação entre
o trabalho realizado pelos cientistas e o contexto social,
ambiental, económico e político em que o mesmo se desenvolve, deixou há muito de fazer qualquer sentido.
Assim, temos vindo a assistir à emergência de um novo
paradigma que se centra em princípios como o do desenvolvimento sustentável que tem inerente a ideia de que as
necessidades do presente não podem comprometer as das
gerações vindouras, e de que é necessário dar passos
concretos no sentido de uma maior justiça intra e intergeracional. Estas preocupações revelam a centralidade da
dimensão ética associada à tentativa de resolução dos
problemas graves que enfrentamos, e que conduziram à
afirmação dos florescentes campos da Ética Ambiental e
da Bioética.
Com o florescimento dos campos referidos, as relações entre Ética e Ciência foram aprofundando-se, e os
cientistas têm vindo a adquirir uma cada vez maior consciência das implicações do seu trabalho também a este
nível. Tal tem vindo a acontecer igualmente aos cientistas que trabalham no campo das Geociências, tradicionalmente conotados pelo seu contributo na destruição da
natureza. Esta conotação decorre, segundo Pemberton
(2001, 2007) do facto de a maioria dos geólogos exercerem a sua profissão em indústrias extrativas, enquanto
que, por comparação, parte significativa dos biólogos
exercem atividades profissionais relacionadas com a conservação da biodiversidade.
Assim, como afirmam Vasconcelos e Almeida
(2014), os geólogos têm estado, consciente ou inconscientemente, ao serviço das formas mais gritantes de mutilação do meio natural e associados ainda a algumas das
formas mais vergonhosas de exploração humana. Basta
apenas verificar o impacto da exploração mineira para se
perceber os graves problemas ambientais e sociais que
daí têm advindo, destacando-se ainda os exemplos de
escravatura a que têm sido muitos seres humanos, trabalhando sem condições de trabalho, recebendo salários de
miséria e com horários desumanos.
Decorrente de uma tomada de consciência crescente para estes problemas, na década de noventa do
século XX assistiu-se ao surgimento do campo disciplinar que passou a ser designado por Geoética. Este termo
foi usado de forma oficial pelo cientista Václav Němec
na International Conference on Geoscience Education
and Training que teve lugar em Southampton, Reino
Unido, em abril de 1993, traduzindo a necessidade de
uma atitude ética para com a geosfera através do acentuar
da responsabilidade social dos geólogos. Todavia, o enfoque da Geoética na questão da exploração dos recursos
não renováveis acabou por constituir apenas uma dimensão deste novo campo que conduziu à criação da International Association of Geoethics. É no site desta associação que se encontra uma definição alargada deste novo
campo:

Geoethics is an interdisciplinary field between Geosciences and Ethics which involves Earth and Planetary Sciences as well as applied ethics. It deals with
the way of human thinking and acting in relation to
the significance of the Earth as a system and as a
model. Geoeducational, scientific, technological,
methodological and social-cultural aspects are included (e.g. sustainability, development, geodiversity
and geoheritage, prudent consumption of mineral resources, appropriate measures for predictability and
mitigation of natural hazards, geoscience communication, museology, etc). In addition, the necessity of
considering appropriate protocols, scientific integrity
issues and a code of good practice – regarding the
study of the abiotic world – is covered by this discipline. Studies on planetary geology (sensu lato) and
astrobiology also require a geoethical approach).
No âmbito da Geoética cabe assim uma reflexão
acerca do modo como o ser humano, em geral, se relaciona com a geosfera, mas incide, particularmente, na maneira como os geólogos atuam no decurso da sua atividade académica e profissional. Esta reflexão constitui um
imenso desafio que se coloca a todos os que exercem
profissões no campo das Geociências. De entre eles estão
necessariamente incluídos os professores que, em diferentes níveis de ensino, abordam temas de geociências.
Cabe salientar que inexiste no Brasil produção científica, tão pouco tecnológica, sobre o tema Geoética. Se
pensarmos que a exploração dos recursos minerais no
Brasil se dá a partir da colonização portuguesa e exploração do ouro, identificamos, para além das questões que
envolvem a temática do projeto, um fator histórico em
pesquisa entre Brasil e Portugal.
2 Abordagem e Fundamentação Metodológicas
Como abordagem metodológica identificamos no
Brasil, a partir dos temas Transversais (TT’s) propostos
para a educação formal, formas de inserção da Geoética
na escola. Os TT’s deveriam contemplar temas como
Ética e Meio Ambiente, e a inclusão no currículo do ensino vem justificada pela preocupação com a “formação
integral do aluno”, ou seja, a formação do cidadão que
irá atuar na sociedade, e que envolvem “questões sociais
consideradas relevantes”, “problemáticas sociais atuais e
urgentes, consideradas de abrangência nacional e até
mesmo de caráter universal” (BRASIL, 1997, p.64).
O objetivo dos TTs é que fossem debatidos no âmbito das disciplinas e a “transversalidade” garantiria que os
temas não fossem contemplados por apenas uma área do
conhecimento, ou que constituíssem novas áreas, em
outros termos, como “disciplinas”. Em face aos conteúdos de Geociências estarem contidos em diferentes disciplinas, tal perspectiva permitiria, também, uma abordagem interdisciplinar.

3 Resultados e Discussão
Os resultados esperados a partir de tal proposta envolvem aspectos relativos à educação em todas as formas, conforme definido pela UNESCO (2012): formal,
não formal e informal.
Consideramos as potencialidades que estão associadas à inclusão no ensino formal, não formal e informal de
temas éticos, com destaque para os seguintes: potencial
do aprofundamento científico; possibilita abordagens
multidisciplinares; contribuem para o desenvolvimento
pessoal e cultural de cada cidadão; alarga pontos de vista; desenvolve o pensamento divergente, logo o pensamento crítico; combate o subjetivismo ético e o relativismo cultural, porque os melhores juízos são aqueles
que derrotam cognitivamente juízos alternativos; questiona o pensamento dominante; potencial do papel dos
cidadãos na sociedade; contribuem para escolhas fundamentadas; para uma visão de Ciência com valores.; uma
postura diferente de futuros cientistas de geociências,
quanto ao seu papel na sociedade.
A partir de estudo em cenários (áreas) distintos, focados em questões que envolvem a explotação dos recursos minerais e hídricos, uso e ocupação do solo, etc., os
temas envolvendo a Geoética discutem a melhoria da
qualidade de vida nos grandes centros urbanos, e as questões (geo)éticas a partir dos impactos ambientais gerados
pela exploração de tais recursos.
4 Conclusão
Assinalamos, em síntese, o aprofundamento científico em questões focadas na Geoética, ainda ausentes no
debate educacional no país. Neste contexto, encontramos
nos Temas Transversais – TT’s um caminho de inserção
de tais temas nos currículos escolares, associados ao desenvolvimento da Educação Ambiental.
A proposta da inserção da Geoética no contexto dos
TT’s pode ser realizada de forma interdisciplinar, visto
que os próprios conteúdos de Geociências na educação
formal no Brasil não estão concentrados de forma disciplinar, mas dispersos em diferentes disciplinas do currículo escolar.
Contudo, a prática se mostra outra, no tocante a ação
docente, pois no próprio documento de apresentação dos
TTs há o reconhecimento da insuficiência da formação
de professores para tratar tais questões, e apesar disso,
não são mencionadas alternativas para solucionar esse
problema da formação inicial e em docência dos professores (BRASIL, 1997).
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O resumo em questão refere-se à uma placa confeccionada para o Projeto Caminhos Geológicos/DRMRJ.
A Serra da Bocaina (SP/RJ), junto com a Serra dos Órgãos (RJ), são os segmentos mais elevados da
Serra do Mar. As áreas altas das Serras da Bocaina e da Mantiqueira foram soerguidas por processos tectônicos
que ocorreram entre o Cretáceo e o Paleógeno, ou seja, entre 140 e 30 milhões de anos atrás, durante e após a
abertura do Oceano Atlântico Sul, quando falhamentos e magmatismo atuavam na crosta terrestre. Se
observarmos um perfil topográfico ou um modelo digital de terreno, podemos distinguir 5 compartimentos do
relevo, são eles de sul para norte: a baía de Ilha Grande; escarpa atlântica ou sul da Serra do Mar (Bocaina);
planalto da Serra da Bocaina; escarpa interior ou norte da Serra da Bocaina; área rebaixada do Vale do Paráiba
do Sul, com relevo de "mar de morros"; e por fim, a Serra da Mantiqueira com o maciço de Itatiaia, aonde situase o ponto mais alto da seção, o Pico das Agulhas Negras com 2791 metros.
O planalto da Bocaina, situa-se no intervalo de 1200 a 1600 metros de altitude, sendo constituído por um
relevo de morros e colinas com rios encachoeirados que geram vales suspensos. Devido ao papel das grandes
cachoeiras (como por exemplo as cachoeiras Santo Isidro e do Veado), as porções de relevo colinoso de baixa
amplitude topográfica se alternam com segmentos mais dissecados com vales encaixados e encostas íngremes.
Um fator também importante para o controle do relevo do planalto são as rochas (gnaisses, xistos e granitos) e
estruturas geológicas presentes, como por exemplo as foliações e fraturas que condicionam a orientação da rede
de drenagem (rios).
As rochas que afloram na Serra da Bocaina estão inseridas na Faixa Ribeira, formadas durante a
orogênese brasiliana, por volta de 580 milhões de anos, quando placas litosféricas estavam em colisão. Três
grandes terrenos tectônico abrangem o orógeno Ribeira na área da Serra da Bocaina, são eles: Terreno Ocidental,
Terreno Paraíba do Sul/ Embu, e Terreno Oriental. As rochas que afloram no planalto da Serra da Bocaina e em
São José do Barreiro (SP), estão inseridas no Terreno Paraíba do Sul/Embu, e ocorrem como corpos alongados
segundo a direção Nordeste-Sudoeste. Três unidades litológicas podem ser destacadas da região: O Granito
Campo Alegre de textura porfirítica; os metassedimentos do Grupo Paraíba do Sul/Embu, representado por um
(granada) sillimanita-muscovita-biotita gnaisse; e o Ortognaisse Complexo Taquaral, rocha mais antiga da
região.
Apoio: Grupo de pesquisa TEKTOS-UERJ.
Palavras-chave: Faixa Ribeira, Serra da Bocaina, Estruturas.
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Abstractæ This paper presents the process of creating a university course of Basic Meteorology in a virtual and distance mode. For this purpose, a multidisciplinary working group designed and elaborated the course contents using Moodle environment. Their definition and
development used epistemology and didactics of natural sciences as reference. Contents and teaching resources were defined in each unit
of the program with local and regional examples, in spanish. The methodology and some theoretical elements that supported the construc tion of this course are briefly described. Examples are provided and some reflections arising from the process are presented.
Keywordsæ Long Distance Education, General Meteorology Course, Didactical Knowledge.
Resumenæ Este trabajo presenta el proceso de creación de un curso universitario de Meteorología General de modalidad virtual a distan cia. Para ello, se creó un grupo de trabajo multidisciplinario que diseñó y elaboró los contenidos del curso utilizando el entorno Moodle.
La definición y desarrollo de los contenidos del curso se elaboraron teniendo como referentes marcos teóricos de epistemología y didáctica
de las ciencias naturales. Se desarrollaron los contenidos y recursos de enseñanza para cada unidad definida en el programa con ejemplos
locales y regionales, en idioma español. Se describen brevemente la metodología de trabajo y algunos elementos teóricos que sustentaron
la construcción de la propuesta. Se brindan algunos ejemplos y se presentan algunas reflexiones que surgen del proceso.
Palabras-claveæ Educación a Distancia, Meteorología General, Conocimiento Didáctico.
Linea temáticaæ Educação

1 Introducción
En el contexto del Programa UBATIC El uso de las
TICS en la educación universitaria en las ciencias exactas y naturales se generaron las condiciones de realización del primer curso o asignatura a distancia de la
FCEN-UBA. Se realizó con la asignatura Meteorología
General, una asignatura básica para las carreras que se
dictan en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y
los Océanos (DCAO). A tal fin se formó un grupo de trabajo que incluyó dos diseñadores gráficos, un especialista del campo de la educación a distancia, un especialista
en didáctica de las ciencias naturales, dos profesoras de
física, dos docentes con experiencia en el dictado de la
asignatura y especialistas en las diversas temáticas que
trata el programa.
La creación de esta nueva modalidad de la asignatura debía ajustarse a su versión presencial de modo
que las evaluaciones de ambas versiones pudieran ser
equivalentes, lo que nos condujo a asumir la misma guía
de Trabajos Prácticos. Claramente estas condiciones coartaron los grados de libertad de modificación de la propuesta didáctica marcada por la versión presencial pero

nos desafiaron a crear intersticios a través de los que generar cambios que aportaran a mejorar la calidad de la
enseñanza. El equipo se propuso crear canales comunicativos que incluyeran aspectos de relevancia para la
educación a distancia y la didáctica de las ciencias naturales como disciplina académica que, entre sus funciones, pretende aportar sus marcos para la mejora de la enseñanza de las ciencias naturales, más allá del nivel del
que se trate. En este trabajo abordaremos los fundamentos didácticos que se sostuvieron para el diseño y elaboración de las once unidades que forman el programa de
Meterología General Virtual a Distancia. Daremos algunos ejemplos que ilustran la propuesta.
2 Fundamentos epistemológicos y didácticos que
guiaron la metodologia de trabajo
Diseñamos una estrategia de intervención que nos permitiera aplicar criterios epistemológicos y didácticos a la
elaboración de la propuesta virtual a distancia. En primer
lugar, los miembros del DCAO que participaron de la
elaboración de la propuesta señalaron la inexistencia de

libros de texto de meteorología básica en castellano con
ejemplos locales/regionales. Esta falencia tuvo una consecuencia directa sobre el diseño del curso pues para diseñar las unidades del programa, era necesario elaborar
los recursos de enseñanza para cada unidad. Se convocó
a docentes/investigadores del DCAO para escribir las
unidades incorporando recursos virtuales disponibles en
la web o a ser desarrollados por los diseñadores gráficos.
Para cada unidad se crearon grupos de trabajo que consensuaron criterios para su elaboración, los recursos que
se emplearían y su vínculo con la Guía de Trabajos Prácticos. Crear la asignatura a distancia implicaba transformar las clases teóricas, normalmente expositivas, organizadas alrededor de un power point en textos explicativos
que describieran los principales modelos meteorológicos
de manera que encajaran en el programa preexistente y
formaran a los cursantes para resolver los problemas de
la guía y desarrollar las habilidades requeridas en los
exámenes para aprobar la materia.
Nos propusimos reconstruir el currículo de Meteorología General utilizando nociones metateóricas
(Aduriz-Bravo et al., 2012). Tanto la epistemología
como la didáctica de las ciencias naturales son lecturas
metateóricas que aportan a la educación científica, guiando la pertinencia de estrategias para enseñar contenidos, estableciendo directrices didácticas que, en particular, permiten generar currículo en unidades y actividades
didácticas. En especial, es necesario identificar los contenidos irreductibles (Izquierdo-Aymerich y Adúriz-Bravo, 2003) de lo que se quiere enseñar, organizarlos en espacios temáticos que preserven y promuevan la identidad
de la disciplina . A estos espacios Adúriz-Bravo (2001)
los denominó campos teóricos estructurantes. Estos permiten organizar y agrupar contenidos de enseñanza a través del análisis de criterios metateóricos otorgando coherencia a las ideas fundamentales que identifican una disciplina académica.
Esta perspectiva fue la que guió la generación
de contenidos y materiales de desarrollo curricular para
los destinatarios de la propuesta didáctica. Nuestro objetivo se centró en generar un conjunto de secuencias de
enseñanza que nos permitiera reconceptualizar los contenidos del programa preexistente a través de un nuevo desarrollo curricular focalizando en el proceso de modelación, haciendo, para cada unidad, una selección cuidadosa de fenómenos meteorológicos a problematizar de manera intencional. El fin último fue construir representaciones robustas de los fenómenos con el objetivo de relacionarlos con otros fenómenos y explicar su relación a
través de ideas meteorológicas fundamentales que se van
introduciendo a través de la propuesta didáctica.
El grupo interactuó a través de encuentros presenciales y virtuales, hasta lograr un producto que satisficiera a todos sus integrantes. Se procuró que los meteorólogos identificaran los conceptos irreductibles y sus
conexiones de modo de configurar el campo teórico estructurante al que refiere el recorte disciplinar que cada
unidad debía explicar, presentando las ideas meteorológicas importantes relacionadas con los contenidos prescriptos en cada unidad, la selección y relación de sus fenómenos relevantes, de modo de abordar los modelos
teóricos propios del área que se ponen en juego.
Para ello, al interior del grupo discutimos una
serie de cuestiones que pudieran conducirnos a identificar y plasmar los elementos antes descriptos. Nos centramos en que se pudieran desentrañar qué preguntas caracterizan la identidad del campo disciplinar de la unidad a
abordar y qué problemáticas atraviesan su investigación

en la actualidad, identificar qué conceptos es indispensable conocer para encararlas como así también qué relaciones se establecen entre ellos. En función de ello, en la
primera reunión presencial que se realizaba con el equipo autor de cada unidad, se proponía elaborar de manera
conjunta los núcleos temáticos a desarrollar, los propósitos, los objetivos que se pretende alcanzar transitando la
unidad como así también sugerir un título que la sintetizara. Esta actividad generaba discusiones y consensos,
un proceso que permitía poner en palabras los aspectos
que considerábamos de relevancia para desarrollar el
texto y los materiales que enseñarían los contenidos definidos en el programa de la versión presencial. Las siguientes reuniones permitieron ir evaluando de manera dialéctica si el texto se ajustaba a los núcleos, propósitos y
objetivos declarados antes o si había que realizar ajustes.
Estos procesos de diálogo promovieron el desarrollo de
la unidad en coherencia con la síntesis que organizaban
los núcleos temáticos, los objetivos y los propósitos. Veamos, por ejemplo, cómo quedaron estos elementos en la
Unidad 2.
UNIDAD 2: COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA VERTICAL DE
LA ATMÓSFERA
Introducción
Nuestro planeta Tierra está rodeado de una delicada capa de aire capaz de propiciar la vida que llamamos atmósfera. Sin atmósfera no
habría nubes y por lo tanto desaparecerían los lagos, ríos y océanos;
tampoco habría sonidos, ni rojos amaneceres, ni arco iris. Todo lo que
existe sobre la Tierra estaría a merced de rayos solares cayendo intensamente sobre un planeta completamente reseco. En vista de la importancia de esta capa de aire, es que en este capítulo los invitamos a
examinar algunos de conceptos e ideas importantes sobre la atmósfera
de la Tierra.
Núcleos temáticos
Definición y composición de la atmósfera (gases permanentes y variables).
Teoría sobre el origen de la atmósfera (corte cronológico).
Estructura vertical de la atmósfera:
•

Presión y densidad del aire: comportamiento con la
altura.

•

Capas de la atmósfera según los distintos criterios:
según la temperatura, según la composición y según
las propiedades eléctricas.

Propósitos
•

Generar
dispositivos
que
permitan
apropiarse
paulatinamente de la complejidad de la noción de
atmósfera.

•

Otorgar una visión evolutiva de la atmósfera a través de
los procesos que ocurrieron en su historia.

•

Ofrecer conocimientos básicos sobre el comportamiento
de la presión, la densidad y la temperatura con la altura

•

Proveer los criterios para clasificar la estructura vertical de
la atmósfera.

Objetivos
*

Interiorizar el concepto de atmósfera y su importancia.

*
Identificar las distintas etapas en la evolución de la
composición de la atmósfera.
*
Reconocer el comportamiento de las variables presión,
temperatura y densidad dentro de la estructura vertical de la atmósfera

*
Reconocer los distintos criterios de clasificación de la
atmósfera.

Los criterios que guiaron el trabajo colectivo
visibilizaron no sólo los conocimientos meteorológicos
sino también cómo se generan y aplican estos conocimientos a diferentes situaciones de la realidad, cómo cambian en el tiempo, cómo influencian o son influenciados
por la sociedad y la cultura. La idea fue presentar una
imagen de la meteorología más ajustada a lo que actualmente se sabe sobre esta ciencia y sobre las actividades
científicas y profesionales relacionadas con la ciencia.
Veamos algunos ejemplos:
Meteorología Agrícola
La meteorología agrícola involucra el trabajo interdisciplinario de tres
áreas temáticas principales:
•

Las ciencias de la tierra, que abarca para este caso específicamente a las ciencias de la atmósfera, la física del suelo
y la hidrología.

•

Las ciencias biológicas, que involucran la fisiología, la
ecología y la patología de plantas y animales.

•

Las ciencias agronómicas, que involucra a la producción
animal y a la producción vegetal.

La Meteorología Sinóptica está relacionada con la descripción, análisis y previsión del tiempo. Su origen se basó en el desarrollo de métodos empíricos, durante la primera mitad del siglo XX acompañando el
establecimiento de las primeras redes de estaciones meteorológicas
que tomaban datos en forma simultánea (de aquí que se los llama datos sinópticos) del tiempo sobre grandes áreas. Actualmente utiliza los
conocimientos generados por las diversas ramas de la meteorología,
en especial, de la meteorología dinámica. La interpretación tradicional
de la situación sinóptica fue fortalecida por herramientas modernas de
diagnóstico (por ejemplo, el satélite y las imágenes de radar) y por el
desarrollo de nuevos modelos conceptuales (por ejemplo, el cinturón
de transmisión sobre la vorticidad potencial o el análisis de vector-Q)
(Unidad 1)

¿Por qué razón hay un 51.4% de la tierra apta para actividades
agrícolas y solo 12.1% de ella es utilizada para la agricultura?
Un gran porcentaje de las tierras áridas y semiáridas pueden ser utilizadas para la agricultura si se encontraran métodos de riego en los cuales el costo-beneficio permita que la actividad sea competitiva. Actualmente esto es algo difícil debido al nivel de inversión que los productores deben hacer. Sin embargo se encuentra en auge la realización
de investigaciones para modificar genéticamente las semillas para la
producción de alimentos tal que haga resistentes a las plantas a las
sequías o suelos poco aptos y que permita incorporar nuevas áreas de
cultivos.

El dispositivo de interacción entre especialistas
implicó desplegar los modelos que dan cuenta del campo
en la actualidad y dar a conocer diferentes aspectos de
los mismos buscando un lenguaje preciso y claro, ajustado al nivel general del curso. Fue necesario elegir cómo
intercalar los ejercicios de la guía y generar posibles diálogos entre el texto y los destinatarios, que se materializaron en actividades, algunas de autocorrección, otras de
discusión en el foro o de corrección personalizada. Para
su elaboración se tuvieron en cuenta posibles obstáculos
de aprendizaje (Camilloni, 1997), conocidos por experiencia de los docentes que formaban parte del equipo de
trabajo y otros clásicos provenientes de la didáctica de la
física. Se propició la evaluación de proceso basada en la
regulación y autorregulación de los aprendizajes (Jorba y
Casellas, 1997).

Estas pretensiones abocaron al equipo a planificar la manera de adecuar estructuras, contenidos, enfoques, metodologías, materiales y textos para ofrecer una
versión de la asignatura que permitiera que los estudiantes a distancia se apropiasen de estos conocimientos
(Couso, 2013).
Meteorología General virtual a distancia se desarrolló a través del entorno Moodle, combinando herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, con
otras de almacenamiento de información estática y dinámica para favorecer así redes de trabajo colaborativo y la
construcción de conocimientos. De esta manera, las nuevas tecnologías posibilitaron la disposición de recursos
orientados al intercambio entre docentes y estudiantes y
de estudiantes entre sí en favor del aprendizaje colaborativo (Coll, 2004). La propuesta permitió publicar documentos en diversos formatos, enlazar materiales multimedia elaborados especialmente para la asignatura y
otros disponibles en la web, archivos, videos, actividades
grupales, de construcción conjunta y el intercambio de
ideas a través de foros o chats. Las actividades propuestas en el campus virtual permiten hacer un seguimiento
personalizado de los estudiantes y la detección de aquellos casos en los que es necesario una intervención más
fina por parte del docente tutor.
3 Conclusiones
Transformar la versión presencial de Meteorología General fue mucho más que virtualizar sus contenidos: significó deconstruirla y reconstruirla. El proceso,
en sí mismo, resultó muy valioso pues dio lugar a desarrollar una metodología de trabajo que implicó realizar diversos análisis metateóricos de los contenidos de enseñanza vinculándolos con los modelos meteorológicos
vigentes en la actualidad. La metodología de trabajo implicó que los meteorólogos que desarrollaron cada unidad se apropiaran de la concepción de campo estructurante pues tenían que reconocer conceptos irreductibles
para armar los nucleos temáticos y vincularlos con los
objetivos y los propósitos didácticos que decían perseguir.
Se identificaron conceptos y campos estruturantes que permitieron generar una propuesta robusta conceptualmente, con coherencia al interior de sus unidades,
vinculándolas.
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ciclo da água
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Resumo
Esta pesquisa busca investigar as concepções iniciais dos professores da educação básica da rede
municipal de ensino de uma cidade próxima a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo/SP sobre o
ciclo da água na natureza por meio de análises de questionários sobre sua formação, concepções e
práticas pedagógicas, no âmbito do Grupo de pesquisa Colaborativa Ciência do Sistema Terra e
Formação Continuada de Professores3. Pois, acreditamos que o ensino de Ciências deve estar
integrado a temas geocientíficos, atuais e contextualizados que tomam o local e a natureza como
objetos de ensino e estudo. E entendemos que ao se tratar o estudo dos recursos naturais devem-se
promover atividades que relacionem as transformações ocorridas na própria natureza, a extração de
materiais da natureza pelo homem, suas interferências nos recursos naturais até os processos
industriais de produção de materiais diversos, contemplando uma visão sistêmica dos fenômenos da
natureza, aprimorando conhecimentos científicos, geocientíficos e pedagógicos de maneira mais
sistematizada e complexa. E tais conhecimentos são um meio de entendermos a natureza, bem como
de modificá-la e de promover a percepção de mundo a nossa volta. Assim, buscaremos respostas para
indagações como: Quais são os principais recursos naturais utilizados pelo homem no cotidiano?
Como ocorrem as transformações e os fluxos desses materiais sem e com a interferência humana?
Como ocorre o transporte desses materiais na natureza? Como podemos separar e modificar esses
materiais para originarem novos materiais? Pois são questões que demandam novos olhares e reflexão
de forma mais complexa do que observamos nas várias mídias, nos materiais didáticos e no senso
comum. Por isso, realizaremos investigações sobre o que os professores pensam sobre o ensino do
ciclo da água e quais atividades eles realizam no ensino de Ciências, tanto no Ensino Fundamental
quanto no Ensino Médio que favoreçam o ensino destes conceitos. Quais seriam os principais fatores
para a realização ou não de atividades que contemplam a observação do meio? Que atividades para o
ensino de Ciências mais significativo os professores utilizam atualmente? Qual a formação dos
professores que ensinam Ciências do 1º. ao 5º. anos do Ensino Fundamental? Enfim, indagações que
nos auxiliam a entender como se dá o ensino do ciclo da água na natureza e as concepções de currículo
e de ensino deste ciclo e de Ciências do grupo de professores.
Palavras chave: ciclo da água; transformações; ensino de ciências; currículo.
Introdução
O ensino de Ciências deve estar articulado a temas atuais, contextualizados e ao tratar o estudo
dos recursos naturais promovemos atividades que relacionem a extração de materiais da natureza pelo
homem aos processos industriais de produção de substâncias diversas. E o processo educativo deve
buscar respostas para questões de Ciências, como: Quais são os recursos naturais utilizados pelo
homem no cotidiano? Como ocorrem as transformações e os fluxos desses materiais sem e com a
interferência humana? Como ocorre o transporte desses materiais na natureza? Como podemos separar
e modificar esses materiais para originarem novos materiais? São indagações que demandam novos
olhares e reflexão para as respondermos de forma mais complexa do que observamos nas várias
mídias, nos materiais didáticos e no senso comum. Partindo de discussões nos ciclos reflexivos do
Grupo de pesquisa e destas questões que já faziam parte de reflexões pessoais, em conjunto com
professores de outras áreas, nos voltamos para o estudo do ciclo da água, juntamente com professores
da Rede Municipal de Ensino de uma cidade do interior de São Paulo.
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Por isso, realizaremos investigações sobre o que os professores pensam sobre o ensino do
ciclo da água e quais atividades eles realizam no ensino de Ciências, tanto no Ensino Fundamental
quanto no Ensino Médio que favoreçam o ensino destes conceitos? Quais seriam os principais fatores
para a realização ou não de atividades que contemplassem a observação do meio? Que atividades para
o ensino de Ciências mais significativo os professores utilizam atualmente? Qual a formação dos
professores que ensinam Ciências do 1º. ao 5º. anos do Ensino Fundamental? Enfim, indagações que
nos auxiliam a entender como se dá o ensino do ciclo da água na natureza e as concepções de ensino
deste ciclo e de Ciências do grupo de professores.
Justificativa
Abordagem de temas científicos e geocientíficos: relevância no processo de ensino aprendizagem
Para o processo de ensino de Ciências defendemos que a inclusão de temas geocientíficos, de
tecnologia, que envolvam questões sociais associados ao ambiente são decisões curriculares que
contribuem na elaboração e na execução de aulas mais interessantes, dinâmicas e dentro do contexto
do estudante. Assim, nos apoiamos em Gil Perez, Vilches e Praia (2007, p.145), que concebem que
um estudante não cresce pessoal e como cidadão sem uma educação em ciência de qualidade que é o
que lhe permiti adquirir uma leitura do mundo que vá além dos saberes do senso comum, por meio de
um enfoque mais complexo dos problemas do cotidiano. Reconhecemos a importância da transposição
dos saberes do senso-comum ao conhecimento científico, partindo do contexto do estudante,
promovendo o entendimento das dinâmicas de natureza e as transformações do meio que os cercam.
Neste sentido, o desenvolvimento da percepção de que o homem não é o único responsável
pelas transformações do ambiente em que vive, mas que suas ações interferem de forma significativa,
modificando e acelerando tais transformações no meio deve ser ressaltado durante o processo
educativo, principalmente na área de Ciências, pelos professores envolvidos no processo educativo.
Autores como Floriani (2008) entendem que o desenvolvimento de currículos temáticos, que
promovam o ensino de temas de relevância para o estudante facilitaria o aprendizado de Ciências pelo
estudante. Gonçalves e Sicca (2007, p.8) ainda nos advertem quanto a abandonar “[...] a possibilidade
de realizar um ensino contextualizado em torno de problemas ambientais”, visto que “[...] por meio do
entendimento da natureza e de suas relações com a sociedade pretende-se aproximar e integrar tópicos
de disciplinas diferentes”.
Tais concepções dos autores nos levam a conceber que o processo de ensino nesta perspectiva,
deve propiciar ao estudante a associação dos conteúdos com seus contextos locais para que haja
significado e relações entre os temas que ele vê em sala de aula (aula expositiva) ou fora dela, em
atividades de observação do meio, de trabalho de campo, a partir de modelos ou de simulações
realizadas pelo professor durante o processo de ensino aprendizagem.
Metodologia
Buscando respostas para as indagações citadas anteriormente a fim de alcançar os objetivos
propostos vamos consultar professores de áreas diversas (e de Ciências) para a realização da pesquisa.
A partir da elaboração e da aplicação de um questionário teremos informações sobre a formação, a
prática pedagógica e as concepções de ciclo da água dos professores. Tal investigação deverá
contribuir para conhecermos as concepções de ensino, de prática pedagógica e as dificuldades de
formação dos profissionais. Teremos dados de observação do trabalho docente por meio da produção
de relatórios e até mesmo dos planejamentos das atividades de observação do meio ou de trabalho de
campo dos professores com os estudantes, pois envolvem o estudo do ambiente por meio do contexto,
das relações de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) (SANTOS, 2008) e de
interdisciplinaridade, numa concepção sistêmica dos fenômenos e das transformações da natureza.
Concepções de ensino apontadas por vários autores como uma boa estratégia pedagógica no processo
de ensino de Ciências.
Pois, compreendemos que o papel da escola é de promover a formação integral dos estudantes,
por meio das relações construídas a partir da vivência (contexto), dos vínculos estabelecidos entre eles

e do desenvolvimento das suas condições de entendimentos pessoais e dos conceitos escolares
(ZABALA, 1998).
Para Carneiro et al (2008, p.131) a importância do trabalho de campo está na formação de
conceitos e no contexto do conhecimento científico. Gonçalves e Sicca (2007, p.9-10), concebem que
o processo curricular ao ser planejado, deve tomar o local e a cidade como foco de atenção para
construir propostas didáticas significativas no ensino, pois o local não deve ser apenas o ponto de
partida ou a fonte de dados empíricos mais próximos dos estudantes, mas uma oportunidade de se
aprofundar conteúdos, desenvolvendo concepções abstratas e teóricas por meio de temas relevantes
que ajudem o estudante a entender o ambiente no qual ele vive. Eles ainda destacam que a dimensão
do local é caracterizada pelo que está “incorporado e invisível aos olhos do dia-a-dia”.
Assim, defendem que o local como objeto de estudo deve tornar-se “[...] algo estranho,
surpreendente, inusitado”, construindo um problema que está “escondido sob o véu do ritmo rápido e
impensado”, mas que resulta no debate de estratégias mais interessantes para a sala de aula, como
devem tratar de questões curriculares sobre como fazer?, o que ensinar? (GONÇALVES; SICCA,
2007, p.14).
Acreditamos, portanto, que partindo de novas abordagens para o ensino de ciências pode-se
desenvolver processos curriculares, propiciando uma concepção sistêmica de natureza dos estudantes,
por meio de atividades de observação do meio, do uso de modelos de fenômenos naturais, para que o
estudante construa conhecimento ao longo do processo educativo, compreendendo as inter-relações
entre as ciências de forma articulada, contextualizada e interdisciplinar.
Tendências para o ensino de Ciências: formação de professores e atividades de observação do
meio
Autores como Silva (2002) entendem que uma educação de qualidade em Ciências, deve se
preocupar com o desenvolvimento de estudantes capazes de lerem o mundo a sua volta, dentro de seu
contexto sociocultural, técnico e cientifico. Para isso, os estudantes devem ser críticos, superando o
ensino essencialmente tradicional dos últimos anos. Nessa perspectiva se faz necessário, que os
estudantes desenvolvam uma visão sistêmica e mais complexa da natureza da ciência, com uma
compreensão científica além de suas implicações sociais, políticas, suas dinâmicas e possíveis
consequências para a sua vida, sabendo reconhecer benefícios e malefícios da Ciência. E o papel do
professor é fundamental na explicação dos fenômenos naturais que são características comuns da área
das Ciências; tornando-se essencial para o entendimento das transformações e das alterações do meio,
em diferentes momentos vividos pelo ser humano: origem, processos de extração de materiais,
produção de materiais, entre outros.
Assim, uma boa formação do professor em temas e conteúdos científicos se faz necessário
para que o processo de ensino aprendizagem de Ciências forneça conhecimentos para que os
estudantes possam compreender o mundo no qual vivem. Gimeno Sacristan (2000, p.139) destaca que
o currículo em ação é o meio de se tornar real o conteúdo oficial, por meio da interação do saber e da
cultura, incorporando-se ao trabalho pedagógico. E a prática educativa deve envolver as ações do
professor enquanto autor de sua prática, tomando decisões, atuando e avaliando a relevância destas
ações e metodologias no processo educativo (SOUZA, 2013, p.54).
Destacamos, portanto que o ensino Ciências implica em mudanças curriculares, de concepções
de ensino de ciências e do processo educativo, pois a preocupação com a formação de valores e de
atitudes é contrária ao ensino tradicional e desarticulado do contexto do estudante (SANTOS;
MORTIMER, 2002, p.18). Os autores concebem que a articulação entre ciência, tecnologia e
sociedade promoveria o desenvolvimento de novas concepções dos estudantes com relação aos
estudos de temas locais, políticas públicas e temas globais de maneira mais articulada, estabelecendo
novas inter-relações durante o processo educativo.
Ainda apoiados em Young (2007, p.1295) ressaltamos a importância do processo educativo
não se atentar apenas aos saberes que os estudantes trazem consigo. Com a ciência de que o
conhecimento escolar é e deve ser diferente do não-escolar.
Fernandes, 2011, p. 21, aponta que os conteúdos de Ciências, na maioria dos casos, não são
tratados de maneira articulada com a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Assim acreditamos que os
objetivos do ensino de Ciências estejam atrelados ao desenvolvimento da educação científica e

tecnológica dos cidadãos, de modo a auxiliar o estudante a construir conhecimentos científicos,
habilidades e valores necessários para tomada de decisões sobre questões de Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (SANTOS, 2008). E o professor deve estar atento a tais questões.
Autores como Maldaner e Piedade (1995, p.15) tratam o conhecimento científico como forma
específica de se entender a natureza, bem como de modificá-la e de se modificar ao longo do processo.
Assim, tornamos a contextualização e o estudo do meio o alicerce para um ensino significativo para o
estudante; ressaltando que a percepção de um “mundo físico natural e o mundo tecnológico poderia
proporcionar bons momentos de reflexão/interação com os alunos”, possibilitando um ensino de
melhor qualidade (MALDANER; PIEDADE, 1995, p.16). Por isso, o ensino de Ciências articulado
que envolva conhecimentos relacionados às questões como o ciclo da água, supera um “ensino
distanciado do contexto local dos estudantes”, promovendo a sua formação científica para o exercício
da cidadania (COELHO; MARQUES; DELIZOICOV, 2009, p.2).
As considerações dos autores nos apontam que, a educação em Ciência está adquirindo cada
vez mais importância, pois a sociedade está inserida no contexto tecnológico, ambiental e econômico.
Assim, as investigações sobre a formação e as concepções dos professores da educação básica
poderiam facilitar e expor, por meio do diálogo com autores sobre currículo, ensino de Ciências e com
a Universidade, a validade da inclusão de temas geocientíficos, do uso de modelos, da experimentação
e do trabalho de campo nos processos curriculares como boas estratégias para o ensino de Ciências
mais significativo.
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O Parque do Varvito, localizado no município de Itu (SP), preserva um paredão de rocha considerado
como sendo a melhor exposição de ritmito glacial conhecida na Bacia do Paraná. O ritmito, pertencente ao
Subgrupo Itararé (Permo-Carbonífero), é formado pela alternância de pares de camadas ou lâminas compostas
por arenito fino/siltito de cor clara, e siltito/argilito, de cor escura, com um possível controle sazonal na
deposição dos sedimentos.
A exposição do Varvito de Itu corresponde a uma antiga pedreira que explorava a rocha, também
conhecida como laje de Itu, para as construções e calçamentos do município desde a sua fundação, sendo
considerado, portanto, um espaço com relevância geológica, histórica e cultural para os habitantes da cidade e
para os visitantes.
O presente trabalho tem como finalidade apresentar as ações de sensibilização da comunidade e de
divulgação científica que estão sendo praticadas no Parque do Varvito. Uma dessas ações consistiu na gravação
de um vídeo intitulado “Parque do Varvito – Itu”, disponibilizado no site do You Tube, que apresenta
informações sobre a origem e formação do Varvito.
Outra iniciativa foi a criação de um jogo para crianças e adolescentes, denominado Bingo Parque do
Varvito. Para este jogo foram selecionadas 27 fotografias representativas do Varvito e do parque para serem
sorteadas e foram elaboradas explicações com uma breve descrição do que está ilustrado em cada uma das
fotografias, em uma linguagem acessível para um público infanto-juvenil. Cada participante ganha uma cartela
do jogo contendo nove fotografias e vai marcando as imagens sorteadas. Trata-se de um jogo interativo, no qual
o participante tem a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas e curiosidades e que, além da finalidade
recreativa, favorece o aprendizado de conceitos relacionados às geociências, tais como supercontinentes, fósseis
e glaciações, dentre outros. A impressão do jogo foi realizada em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente
da Prefeitura de Itu e faz parte das atividades da colônia de férias, uma das iniciativas de comemoração dos 20
anos de inauguração que o parque completa em 2015.
O desenvolvimento deste trabalho visa a estreitar as relações entre o parque e a comunidade local, bem
como com o público visitante, e valorizar um patrimônio já bem reconhecido por especialistas mas ainda não
suficientemente integrado à vida socioeconômica e cultural da região. É importante que haja um melhor
aproveitamento deste espaço destinado à preservação de um valioso registro da história do planeta e que
apresenta um grande potencial para a divulgação das Ciências da Terra.
Apoio: CNPq
Palavras-chave: Parque do Varvito, Divulgação científica, Ciências da Terra
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Abstract The geographical knowledge are fundamental to the construction of the principles of citizenship for the different societies on Earth.
It is the geographical area that take place manifestations of nature and human activities and, within that context, we understand the importance
of fieldwork in geographical studies. Thus, this paper presents a geographical technical tour planning methodology, with the case study, planning for the technical tour of the Geography course at the Estacio de Sa University in 2015. Field work presented is interesting and explored the
contents worked in the classroom with real possibilities of playing the same in both levels of basic education, such as higher education.
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Resumo os conhecimentos geográficos são fundamentais para a construção dos princípios da cidadania para as diferentes sociedades da Terra. É no espaço geográfico que se realizam as manifestações da natureza e as atividades humanas e, dentro desse contexto, compreende-se a
importância do trabalho de campo nos estudos geográficos. Nesse sentido, esse trabalho visa apresentar uma metodologia de planejamento de
excursão técnica geográfica, tendo como estudo de caso, o planejamento para a excursão técnica do curso de Geografia da Universidade Estácio
de Sá, em 2015. O trabalho de campo apresentou-se interessante e explorou os conteúdos trabalhados em sala de aula, com possibilidades reais
de reprodução do mesmo, em níveis tanto de educação básica, como de ensino superior.
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1

Introdução

Atualmente, vive-se no auge da globalização da
economia e das comunicações, numa época marcada
pelas contradições, individualismo e mudanças. Dentro
desse cenário pós-moderno, as escolas devem atuar impondo novos desafios para os educadores. Nesse contexto, o trabalho da educação geográfica não é mais de
memorização, consiste em levar as pessoas em geral, os
cidadãos, a uma consciência crítica e espacial com raci-

ocínio de localizar e estender determinados fatos (Paulino, 2008).
Visentini (1991) destaca que é fundamental compreender a organização e as transformações sofridas por
esse espaço, uma vez que é essencial para a formação do
cidadão consciente e crítico dos problemas do mundo em
que vive. Por isso, que dentro do ensino da Geografia,
deve-se dar espaço para os trabalhos de campo, uma vez
que a partir da observação da interdependência entre os
organismos vivos, o homem e os elementos físicos da
natureza.
A formação docente representa atualmente um dos
maiores desafios da educação, constituindo um dos fato-

res que influenciam a qualidade do ensino. Nessa perspectiva, as licenciaturas em Geografia destacam, como
um dos pontos fundamentais para a formação de educadores dessa disciplina, a capacidade de despertar, nos
alunos, o interesse pelas questões espaciais, especialmente, aquelas relacionadas ao cotidiano desses alunos e
a partir de aí fazê-los sentirem-se participantes do processo de transformação da realidade, contribuindo para a
formação de cidadãos críticos. Assim, ao mesmo tempo
em que oferece possibilidades para a compreensão da
realidade local, o professor de Geografia deve contextualizar as análises locais em diferentes escalas (Paulino
2008).
O desenvolvimento de atividades didáticas em campo é uma prática muito presente e essencial na geografia
e, de modo particular, na Geografia Física. Na Universidade Estácio de Sá, essas atividades constituem-se em
um anteparo importante para a compreensão e apreensão do conteúdo teórico apresentado em sala de aula.
Nesse sentido, o trabalho aqui proposto objetiva apresentar a organização do trabalho de campo, desde o planejamento até o a exploração geográfica dos pontos visitados, no Parque Estadual da Ilha Grande, em Angra dos
Reis (RJ), realizado em maio de 2015.
2 Referências Teórico-metodológicas
A importância das atividades de campo na disciplina de Geografia são essências para o ensino-noaprendizagem uma vez que a partir delas é possível
identificar de fato o que é estudado na teoria da sala de
aula com a prática do campo oportunizando aos alunos
perceber as diversas interações da sociedade com o meio
(Janjar, 2011). A aplicação do conhecimento adquirido
em sala de aula é muito importante para a evolução acadêmica do corpo discente. A importância do trabalho de
campo, para a Geografia pode ser constatada, através de
Alexander von Humboldt (1769-1859), que utilizava o
trabalho de campo como ferramenta, antes mesmo de a
Geografia ser sistematizada como ciência, através de
viagens exploratórias, pois durante muito tempo as viagens eram a forma pela qual se tinha oportunidade de
conhecer os espaços geográficos (Barbosa et al, 2011).
O que é fundamental destacar é que o trabalho de
campo não deve visto como um fim, mais sim como um
meio para elucidar a teoria vista em sala de aula e elencar novas indagações ao retornar a sala de aula (Silvestre, Lima & Moreira, 2011).
Durante a prática do trabalho de campo, muitos
problemas podem ser encontrados, como por exemplo, a
dispersão dos alunos tanto para a área física de estudos
quanto para o conteúdo da disciplina, problemas de
acesso ao local, água, alimentação, entre outros. Nesse
sentido, é fundamental que seja realizado um planejamento das etapas de trabalho a serem realizadas. Para
que esses problemas não ocorram, é necessário que sejam seguidas algumas etapas, tais como:
Definição de local do campo: é importante analisar o público alvo, para que os alunos selecio-

nados estejam realmente envolvidos como
campo;
Escolha do público alvo: é a seleção é feita pelo
critério de ter cursado a disciplina ou estar cursando, para que assim os alunos no campo realmente aproveitem a oportunidade de visualizar o que aprenderam em sala.
Disciplinas envolvidas: definir quais delas serão analisadas, para que não se generalize o
trabalho e se perca o foco;
Data: deve se ter a preocupação com os dias em
que se realizará o trabalho de campo com o auxílio do calendário acadêmico, para que o
mesmo não seja atrapalhado;
Depois de solucionados questões acadêmicas,
passa-se a fase de pesquisa de preço de:
Hospedagem- faz-se a consulta de preço em três
hotéis, levando-se em conta a estrutura do hotel
e a quantidade de pessoas a serem acomodadas.
Transporte- consultam-se três empresas de ônibus, observa-se também o conforto que o coletivo irá oferecer, em relação ao tempo de viagem,
e dependendo do campo até que ponto o ônibus
consegue chegar para ver se não há a necessidade de providenciar um transporte menor.
Acesso aos parques: agendar a visitação, negociar descontos, ver as regras de visitação, contratação de guia, escolha de trilha;
Material: planejar o tipo de pesquisa ser realizada, para que todo material seja providenciado, como mapas, GPS e outras ferramentas que
possam ser utilizadas
3 Organização das etapas de trabalho
Como primeira etapa, foi realizado uma reunião
com os representantes de turma e professores, sobre o
melhor formato do Trabalho de Campo, considerando
dias, distância e conteúdo a ser explorado. Uma vez
definida as disciplinas envolvidas (dentro das áreas de
Geociências e Biogeografia), foi escolhido o Parque Estadual da Ilha Grande.
A etapa seguinte foi a definição do público alvo
(alunos a partir do terceiro período), data, hospedagem,
transporte e forma de pagamento.
Os alunos ficaram responsáveis com o processo logístico e os professores com a organização didáticopedagógica e com contatos com órgãos público aplicáveis (chefe da unidade de conservação, prefeitura de
Angra dos Reis e supervisor distrital da Ilha Grande).
Os professores fizeram um campo experimental no dia
12 de abril do mesmo ano e identificaram os pontos de
parada e explicação, bem como fizeram um levantamento das características histórias e fisiográficas do objeto
de estudo.

4 Resultados
O trabalho de campo ao Parque Estadual da Ilha
Grande foi realizado entre os dias 15 e 17 de maio de
2015, partindo às 17h da Universidade Estácio de Sá,
em direção ao município de Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. A partir de então, o transporte, de barca, até a Ilha Grande, distrito do município de Angra
dos Reis, para o primeiro pernoite (Fig. 1).

Figura 3. Apresentação do uso do GPS. Nívea de Oliveira Gonçalves.
15/05/2015.

No trajeto em direção à Vila de Dois Rios (antiga
Colônia), o grupo de estudos fez várias paradas obrigatórias, para observação dos elementos geológicogeomorfológico, bem como perfis pedológicos e características fisiológicas de flora e fauna.

Figura 1. Roteiro de Acesso ao Parque Estadual da Ilha Grande. Fonte
Google Maps

No primeiro dia do trabalho de campo, sábado, as
8h, professores e alunos reuniram-se na Praça da Matriz
da Igreja de São Sebastião, na Vila do Abraão. Os docentes levaram equipamentos necessários, como mapas,
GPS, trenas, martelos de geólogos e destacaram a necessidade de registro dos dados da excursão técnica na caderneta de campo, para que a mesma sirva de subsídio
para os relatórios de campo.
Figura 4. Perfil geológico-pedológico da Trilha em direção à Vila de Dois
Rios. Luciene da Silva França. 15/05/2015.

Figura 2. Encontro do primeiro dia, com instruções gerais. Leonardo Vaz
Cavalcanti. 15/05/2015.

O grupo de discente recebeu orientações sobre uso
de GPS e cartogramas e receberam um mapa da Ilha
Grande, para orientação e acompanhamento do trajeto.
Através da análise dos cartogramas apresentados, os
alunos puderam tomar as imagens como ferramentas
que proporcionassem maior inteligibilidade. Os cartogramas possuíam uma linguagem própria e complementar à verbal e à escrita.

Figura 5. Contato geológico Trilha em direção à Vila de Dois Rios. Debora Rodrigues Barbosa. 15/05/2015.

Na Vila de Dois Rios, houve visita do antigo Instituto Penal Cândido Mendes (IPCM), implodido em
1994, e também foram feitas análises geopolíticas da
proposta prisional.

Também foi realizada a testagem sobre a vazão do
córrego Abraão, com uso de trenas, bolinhas e cálculos
de vazão.

Figura 6. Reunião dos alunos, na Vila de Dois Rios, para discussões
geopolíticas da Unidade Prisional local. Debora Rodrigues Barbosa.
15/05/2015.

Figura 9. Prática de cálculo de Vazão do Córrego. Debora Rodrigues
Barbosa. 16/05/2015.

Perto do Lazareto, houve a explanação sobre a sua
existência e polemização dos direitos humanos e fins
geopolíticos da unidade prisional.

Figura 7. Museu do Cárcere, na Vila de Dois Rios. Danieli de Azevedo
Gomes. 15/05/2015.

Na praia, houve entendimentos sobre a construção
geomorfológica da faixa costeira e dos meandros fluviais
no córrego da Andorinha.
No segundo dia de atividades, domingo, foi realizado o trajeto em direção à Praia Preta, Lazareto e a Colônia Penal Cândido Mendes.
Na Praia Preta, os discentes discutiram a composição mineralógica e química da faixa costeira local.

Figura 10. Unidade Lazareto. Hélio Alan Bezerra De Araújo.
16/05/2015.

Os alunos destacaram a questão da biodiversidade
nesse trecho da ilha, com a presença de manguezais.

Figura 8. Praia Preta, com minerais máficos, na Vila do. Mariana dos
Santos Lima Luz. 16/05/2015.
Figura 11. Manguezais perto do Lazareto. Carolina Camilo Cruz.
16/05/2015.

O ponto final da excursão técnica aconteceu no
aqueduto, onde foi levantada a história de evolução da
construção arquitetônica, com uso de mão-de-obra escrava, durante o Brasil-Império.

Figura 12. Manguezais perto do Lazareto. Raphael Brito Pinto.
16/05/2015.

3 Conclusão
Geralmente, a construção do conhecimento na Geografia é baseada nas aulas expositivas do professor, em
sala de aula. Mas, é fundamental, que sejam construídas
novas formas de se desenvolver o ensino-aprendizagem.
É dentro desse contexto que se impõe a prática do trabalho de campo, como forma de rompimento muros da
sala de aula, fazendo com que a Geografia contribua
para diferentes leituras de reflexão do espaço.
A experiência do trabalho de campo no Parque Estadual da Ilha Grande levou os alunos à efetiva análise
das relações estabelecidas no espaço geográfico, bem
como proporcionou observações de aspectos fisiológicos,
geológicos, geomorfológicos e pedológicos na paisagem.
A prática contribuiu bastante para as corretas relações
entre o conhecimento adquirido em sala de aula e a realidade apresentada região.
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Abstract This article aims to present the course of continuous training of teachers: "Education, Environment and Social Learning: socio-educational practices for sustainability and geoconservation", developed in Guarulhos, São Paulo, in 2014. The aim of the course was
to promote education in Geosciences and propose the use of participatory methodologies aimed at developing educational projects with
social and environmental practices of collaborative nature aiming to relate education and environment in a critical perspective, participatory and co-responsible, promoter of transformative citizen actions for sustainability and geoconservation. The methodology developed in
that course of continuing education of teachers aimed to contribute to teaching in geosciences through the development of proposals and
didactic and pedagogical resources, given the demand that presents itself to the creation of geoparks in Brazil.
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Resumo O presente artigo tem por objetivo apresentar o curso de formação continuada de professores: “Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: práticas socioeducativas para sustentabilidade e geoconservação”, desenvolvido em Guarulhos, São Paulo, em 2014. O
objetivo do curso foi promover o ensino em Geociências e propor o uso de metodologias participativas voltadas ao desenvolvimento de
projetos com práticas socioambientais educativas de caráter colaborativo visando relacionar educação e ambiente numa perspectiva crítica, participativa e corresponsável, promotora de ações cidadãs transformadoras para sustentabilidade e geoconservação. A proposta metodológica desenvolvida no referido curso de formação continuada de professores visou contribuir para o ensino em Geociências através do
desenvolvimento de propostas e recursos didático-pedagógicos, face à demanda que se apresenta com a criação de geoparques no Brasil.
Palavras-chave formação continuada de professores, educação para geoconservação, aprendizagem social, metodologias participativas, Geoparque Ciclo do Ouro.
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1

Introdução

De acordo com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), geoparque é um território delimitado que deve apresentar
características geológicas e/ou paleontológicas com valor
científico significativo. Para Martini (2009), a missão
dos geoparques é propor uma nova filosofia de território
e implantar uma reflexão global sobre o significado holístico e simbólico do patrimônio geológico e para Catana (2009), um geoparque deve promover a conservação
do patrimônio geológico para as gerações futuras e a
1

educação do público em geral, em temáticas geológicas e
ambientais. Além da importância geológica, um geoparque deve apresentar relevância ecológica, arqueológica e
histórica/cultural e estar inserido em um processo de desenvolvimento sustentável que fomente projetos educacionais e de valorização do patrimônio cultural local,
considerando a população que aí reside (SANTOS,
2014).
Portanto, implantar um geoparque em Guarulhos,
segunda cidade mais populosa do Estado de São Paulo, é
um grande desafio e contribuição tanto à conservação da
geodiversidade e proteção do patrimônio ambiental e
cultural, como à promoção do desenvolvimento sustentável local, considerando a realidade complexa e os confli-

Professora no Programa de Pós-graduação em Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de
Campinas; Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, junto ao Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São
Paulo. Pesquisadora do GovAmb/USP – Grupo de Estudos em Governança Ambiental e LAPPES/USP - Laboratório de Pesquisa e Prática em Educação e Sustentabilidade da Universidade de São Paulo.
2
Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de
Campinas.

tos de interesses inerentes ao processo de uso e ocupação
do solo em uma região de intensa metropolização e degradação ambiental (SANTOS, 2014).
Compreender o contexto complexo e interdisciplinar
ao qual o Geoparque Ciclo do Ouro está inserido requer
um pensamento que capte relações, inter-relações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades
que são simultaneamente solidárias e conflitivas, que
respeite a diversidade, ao mesmo tempo que a unidade,
um pensamento organizador que conceba a relação recíproca entre todas as partes (MORIN, 2005).
Para Brilha (2009), os geoparques constituem locais
privilegiados para o desenvolvimento de ações de formação para professores. Dado o caráter multidisciplinar de
um geoparque, é possível organizar atividades para professores de diversas especialidades. A vantagem de mostrar o geoparque aos professores relaciona-se também
com o fato de lhes dar a conhecer as potencialidades do
geoparque, incentivando assim a realização futura de
ações com os seus alunos. Assim, segundo o mesmo autor, no âmbito das ações de formação para professores,
estes podem ser “desafiados” a colaborar diretamente
com as equipes técnicas dos geoparques de modo a criar
ações educativas inovadoras e adaptadas aos seus próprios alunos.
Para Penteado (2010), essas ações educativas inovadoras revelam a necessidade de se compreender as questões ambientais para além de suas dimensões biológicas,
químicas e físicas, enquanto questões sociopolíticas, exigem a formação de uma “consciência ambiental” e a preparação para o “pleno exercício da cidadania”. Santos e
Compiani (2009) afirmam que a necessidade da escola
tratar os temas socioambientais, vem revelando a importância dos professores compreenderem a contribuição das
Geociências para o entendimento das relações entre ambiente e sociedade, além de ressaltar que parte importante dos assuntos de interesse para os alunos é relativa à
realidade local desses alunos.
O documento oficial nacional que orienta o trabalho
docente no Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais
dedicados à temática Meio Ambiente, direciona:
“Grande parte dos assuntos significativos para os alunos é relativa à realidade mais próxima, ou seja, sua comunidade, sua região. Por ser um universo acessível e familiar, a localidade pode
ser um campo de práticas, nas quais o conhecimento adquire
significado, o que é essencial para o exercício da participação
(BRASIL, 1997)”.

Guimarães (2004) (apud OLIVEIRA et. al., 2012)
salienta que as deficiências na formação dos professores,
no que se refere ao conhecimento ambiental, favorecem a
utilização de informações desvinculadas do cotidiano dos
alunos, por vezes tendenciosas, incompletas ou incorretas. Por isso, segundo Gil-Perez (2001), cabe ao professor questionar as visões de ciências que são trabalhadas
de forma repetitiva, dogmática e acrítica, para romper
com as abordagens simplistas de senso comum acerca do
seu ensino.
A implantação de Geoparques implica no desenvolvimento de ações educativas centradas na divulgação,
monitoramento e proteção dos múltiplos patrimônios

locais. Os programas educacionais geocientíficos são
ferramentas importantes para a construção da fundação
para a proteção dos patrimônios materiais e imateriais e
para promover o tão desejado desenvolvimento sustentável (PIRANHA et. al., 2011). Isto reforça a importância
de educar no ambiente, tanto para a construção do olhar
geocientífico frente à realidade estudada como para promover a cidadania, em busca da proteção de patrimônios
geoambientais e socioculturais (SANTOS, 2011). Segundo Jacobi (2013), as práticas educativas ambientalmente
sustentáveis nos apontam para novas formas de conhecimento, criando espaços de convivência que promovem
mudanças de percepção e de valores, gerando um saber
solidário e um pensamento complexo, aberto às incertezas, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de construir e reconstruir em um processo contínuo de novas
leituras e interpretações, configurando novas possibilidades de ação, com base na Aprendizagem Social.
É alicerçado nessas considerações que surge a proposta de formação continuada de professores, intitulada
“Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: práticas
socioeducativas para sustentabilidade e geoconservação”, em contribuição à implantação do Geoparque Ciclo do Ouro, em Guarulhos, na Região Metropolitana de
São Paulo, Brasil. Este curso, desenvolvido de março a
dezembro de 2014, contou com aulas teóricas, práticas
de campo e elaboração de projetos socioambientais colaborativos e tem como caráter inovador a utilização de
metodologias participativas (JACOBI, 2011) como práticas de educação para geoconservação e sustentabilidade
(SANTOS, 2014).
2 O Geoparque Ciclo do Ouro em Guarulhos, São
Paulo, Brasil
De acordo com Schobbenhaus e Silva (2012), o Brasil tem potencial para a criação de novos geoparques, em
especial se levarmos em consideração a sua extensão
territorial e a sua grande geodiversidade. O Serviço Geológico do Brasil, através da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM incentiva a pesquisa, o estudo e a proposição de implantação de novas áreas com
potencial para futuros geoparques. No mundo, o único
Geoparque implantado em uma metrópole densamente
povoada está localizado em Hong Kong:
“The Hong Kong Geopark is probably the first geopark in the
world to be established in a densely populated metropolis. The
urban geopark concept of Hong Kong demonstrates how the
conflits between urban development and environmental conservation can be addressed for the benefits of society and its future
generations” (YOUNG, 2010).

Santos (2014) ressalta que a implantação de geoparques considera a proteção do patrimônio geológico, a
gestão racional dos recursos naturais e o apoio ao desenvolvimento econômico e cultural das comunidades, geralmente localizadas em ambientes rurais.
Assim como em Hong Kong, implantar um geoparque em Guarulhos, segunda cidade mais populosa do
Estado de São Paulo, é um grande desafio e contribuição

tanto à conservação da geodiversidade e proteção do
patrimônio ambiental e cultural, como à promoção do
desenvolvimento sustentável local, considerando a realidade complexa e os conflitos de interesses inerentes ao
processo de uso e ocupação do solo em uma região de
intensa metropolização e degradação ambiental
(SANTOS, 2014).
Aguilar et. al. (2012) explica que o processo de estruturação do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos
(Figura 1) teve o seu início no Decreto nº 25.491 de 9 de
junho de 2008 do Município de Guarulhos, pelo qual o
Executivo instituiu um grupo de trabalho visando a implantação e gestão da Unidade de Conservação Parque
Natural Municipal da Cultura Negra Sítio da Candinha e
estabelecer diretrizes para a estruturação deste geoparque. Este grupo esteve constituído por representantes de
setores públicos, religiosos, de ensino, ONG’s e da sociedade civil, promovendo discussões em um âmbito multidisciplinar. Os trabalhos desenvolvidos permitiram elencar componentes significativos, que culminaram na
proposta de criação do Geoparque, com o decreto municipal 28.330 de 08/12/2011.

do ambiente local por meio de processos de coaprendizagem.
Tais princípios orientaram a proposta de criação do
curso de formação continuada de professores, intitulado:
“Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: práticas
socioeducativas para sustentabilidade e geoconservação”. O curso foi realizado por meio da parceria entre
Prefeitura de Guarulhos; Laboratório de Pesquisa e Prática em Educação e Sustentabilidade da Universidade de
São Paulo (LAPPES/USP); Instituto de Geociências da
Universidade de São Paulo (IGc/USP); Universidade de
Guarulhos (UnG); Instituto Geológico de São Paulo (IG)
e Diretoria de Ensino Guarulhos Sul.
Esta ação formadora teve como público-alvo professores da Educação Básica de diferentes áreas do conhecimento, de cinco escolas localizadas na área de estudo e
visou contribuir com o processo de implantação do Geoparque Ciclo do Ouro. A referida iniciativa propôs o diálogo interdisciplinar entre conhecimentos oriundos das
Ciências Sociais (Aprendizagem Social) e das Ciências
da Terra (Geoconservação) por meio do uso de metodologias participativas com referência no estudo da realidade socioambiental local, tendo como objetivos promover
o ensino em Geociências e propor o uso de metodologias
participativas voltadas ao desenvolvimento de projetos
com práticas socioambientais educativas de caráter colaborativo visando relacionar educação e ambiente numa
perspectiva crítica, participativa e corresponsável, promotora de ações cidadãs transformadoras para geoconservação e sustentabilidade (SANTOS, 2011).

Figura 1. Delimitação geográfica e sítios de interesse do Geoparque Ciclo do Ouro (GUARULHOS, 2011)

3 O Curso de Formação Continuada de Professores:
“Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: práticas socioeducativas para sustentabilidade e geoconservação”
A participação requer uma aprendizagem, e esta se
fortalece quando se debatem ideias e se abre para o coletivo, pois isto possibilita troca, diálogo e articulação entre atores sociais envolvidos (JACOBI, 2011). A forma
perfeita de gestão de um geoparque, segundo Delphim
(2009) é a gestão compartilhada, na qual cada órgão deve
assumir, de forma exemplar, sua responsabilidade pelos
componentes apresentados pelo geoparque. Assim, Jacobi (2013) (apud SANTOS, 2014) coloca que a chave
para a promoção do diálogo está no uso de metodologias
participativas como práticas de Aprendizagem Social, a
qual promove o (re)pensar de conceitos e a construção de
novos conhecimentos e valores capazes de contribuir
para a transformação de práticas, bem como para o desenvolvimento de novas competências, visando à gestão

Figura 2. Trabalho de Campo no Geossítio Mirante do Nhanguçu,
Geoparque Ciclo do Ouro, Guarulhos, com a presença de professores
participantes do curso, comunidade local e profissionais técnicos.
(Arquivo pessoal)

A organização do referido curso de formação continuada de professores se deu com base em três blocos
temáticos, denominados: I. Educação, II. Ambiente e III.
Aprendizagem Social. Organizados em diferentes módulos, o curso envolveu aulas teóricas e trabalhos de campo
com a utilização de mapas e imagens de satélite (Figura
2), estudos litológicos e geomorfológicos visando compreender o uso e ocupação na área e no entorno do Geoparque Ciclo do Ouro, bem como realizou encontros com
práticas para Aprendizagem Social, interagindo escola,
comunidade e poder público, através da utilização do

word-café (Figura 3), do role-playing e do mapeamento
socioambiental participativo.

Figura 3. Word-café com professores participantes do curso, comunidade local e profissionais técnicos. (Arquivo pessoal)

Os processos e produtos resultantes dessa iniciativa
integram uma pesquisa de pós-doutorado (SANTOS,
2013), desenvolvida no Instituto de Energia e Ambiente
da Universidade de São Paulo (IEA/USP) e uma pesquisa
de mestrado (SOARES, 2014), em desenvolvimento no
Instituto de Geociências da Universidade Estadual de
Campinas (IG/Unicamp).
4 Considerações Finais
Devido à complexidade que envolve os geoparques
em áreas urbanas, faz-se necessário o desenvolvimento
de ações educativas baseadas em dinâmicas colaborativas
que tenham como principal objetivo a valorização dos
patrimônios do lugar/ambiente para a promoção da sustentabilidade e geoconservação local. Sendo assim, as
metodologias participativas podem colaborar para repensar as práticas educativas que envolvem a educação ambiental e o ensino de Ciências da Terra.
Algumas das áreas para a criação de Geoparques no
Brasil, principalmente às localizadas em perímetro urbano, são singulares, pois possuem o componente humano/social que dialoga diretamente com as questões relacionadas à proteção/conservação dos patrimônios locais.
Assim, as práticas em educação ambiental para geoconservação e o ensino de Ciências da Terra desenvolvidos
nessas áreas devem possuir um caráter diferenciado.
Os resultados obtidos com o referido curso apontam
que a Aprendizagem Social (JACOBI, 2011) pode ter
grande importância e contribuição para propor novos
modelos de gestão do ambiente local, como por exemplo,
no caso do Geoparque Ciclo do Ouro, em Guarulhos.
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O Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) é uma instituição privada de ensino superior com 50 anos e
que oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversos ramos do conhecimento. Em 2013 teve início o
curso de graduação em Geologia ofertado nos turnos matutino e noturno, e atualmente conta com quinhentos e
dezessete discentes regularmente matriculados. A turma “veterana” concluirá seu sexto período no segundo
semestre de 2015 e já teve contato com algumas das disciplinas clássicas em Geologia como, por exemplo,
Estratigrafia, Desenho Geológico e as Petrologias Ígnea, Sedimentar e Metamórfica. Ademais, as práticas de
Ensino de Campo já fazem parte do cotidiano dos alunos desde o início do curso. A Matriz Curricular do Curso
de Geologia do UniBH está organizada em Ciclos Modulares de Aprendizagem. Esta concepção de Currículo
está expressa no Projeto Político Pedagógico Institucional que exercita a prática da interdisciplinaridade através
de uma estrutura em que o processo pedagógico orienta-se por Eixos Temáticos, que se desdobram em Ciclos, e
que por sua vez incorporam Módulos Independentes entre si. A estrutura curricular adotada reconhece a
importância de todos os componentes curriculares com objetivo de dinamizar o ensino, trazer significado à
aprendizagem, integrar conhecimentos e atribuir uma visão prática à formação profissional do aluno. O desenho
curricular deste projeto divide-se em seis Ciclos de formação, denominados “Planeta Terra e Ciências Exatas”,
“Estruturação da Litosfera”, “Técnicas de Diagnóstico Geológico”, “Recursos Minerais”, “Geologia de
Engenharia e Ambiental”, este último concomitante ao desenvolvimento do TCC, cuja temática não
necessariamente consiste em mapeamento geológico, podendo tratar-se de outra experiência em quaisquer
subáreas da Geologia (desenvolvimento e/ou aplicação de um software, estudos na área ambiental, um projeto
educacional aplicado, entre outros). Além de estar alinhado com a Resolução nº1 de 6 de janeiro de 2015 do
Ministério da Educação que instituiu as diretrizes curriculares para os cursos de graduação na área de Geologia,
o curso dá ênfase na formação conceitual e prática de profissionais voltados para o setor mineral, visto que a
grande Belo Horizonte é um polo minerador e de prestação de serviços de consultoria na área de mineração. Três
características do curso o distinguem da maioria dos demais cursos de Geologia e Engenharia Geológica do país:
(1) sete disciplinas de Trabalho Interdisciplinar de Graduação (TIGs), onde equipes de alunos elaboram artigos
científicos (com graus de complexidade crescente) relacionados aos conteúdos do módulo em curso, e os
submetem a bancas julgadoras; (2) um laboratório de descrição de testemunhos de sondagem, cujo objetivo é
preparar os egressos para o mercado da mineração ou em atividades que envolvam sondagens; e (3) oferta de
curso em período noturno, permitindo o acesso a trabalhadores que estudam. A instituição de ensino UniBH,
integrante do Grupo Ânima de Educação, tem fornecido o apoio solicitado pelos coordenadores do curso para a
instalação dos laboratórios, para a realização do conteúdo mínimo de 20% das horas-aula de ensino de campo
necessárias e para efetuar alterações curriculares alinhadas com as diretrizes do MEC e com o mercado de
trabalho.
Apoio: Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH); Instituto de Engenharia e Tecnologia (IET)
Palavras-chave: Currículo, Ensino de Geologia, Trabalho Interdisciplinar de Graduação.

TÍTULO DO RESUMO TRABALHO DE CAMPO E ENSINO DE GEOGRAFIA
NO CURSO NORMAL DA CIDADE DE RESENDE-RJ
Eulália Maria Gomes Citroni,
Universidade Estadual de Campinas, emgcitroni@gmail.com

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta pedagógica de trabalho de campo para ensino de Geografia
dirigido a uma turma de alunos do Curso Normal modalidade Ensino Médio da cidade de
Resende, RJ. Foi feito durante o ano de 2014. O objetivo foi motivar os alunos para o ensino de
Geografia por meio de conteúdos vinculados à realidade da cidade. Adicionalmente, a proposta
permitiu aos futuros professores capacitarem-se parar tratar conceitos regionais e urbanos com
crianças do ensino fundamental. O trabalho de campo foi feito em dois locais: bairro Cidade
Alegria, em Resende (RJ), e Parque Nacional de Itatiaia (PNI). Em ambos foram reconhecidas
questões socioambientais. Nas duas viagens, os alunos usaram roteiros e executaram
procedimentos de localização com mapas. A primeira atividade prévia buscou levantar que ideia
os alunos tinham de trabalho de campo e quais conhecimentos possuíam sobre o bairro a ser
visitado (Cidade Alegria). Na visita ao bairro alunos usaram roteiro de campo e imagem de satélite
(do Google Earth). A segunda atividade de campo foi feita no Parque Nacional do Itatiaia. A
atividade pré-campo da visita ao Parque Nacional do Itatiaia incluiu exposições sobre processos
naturais e movimentos de massa (acontecimentos comuns em áreas declivosas do planalto),
observação da drenagem e do relevo por meio de curvas de nível em cartas topográficas em escala
de detalhe (1:25.000). Durante as viagens, alunos usaram roteiro de observação. As duas
atividades de campo foram comparadas em termos de características do meio físico, formas de
ocupação, degradação ambiental, etc. Na primeira atividade de campo, alunos constataram
abandono de trechos do bairro, desrespeito à natureza e aos moradores por parte do poder público.
No PNI a preservação das condições naturais deixou os alunos eufóricos e animados para fazer
observações sobre vegetação, drenagem, fauna. O estudo comparou os objetivos educacionais e
as interpretações dos estudantes. Isto mostrou que os alunos tiveram mais dificuldade de
compreender o espaço geográfico e os índices das transformações sociais, demográficas e urbanas
na Cidade Alegria. Revelou, ainda, que a visita ao PNI despertou o interesse pela preservação do
Parque, por compreender relações de vegetação, clima e relevo, bem como a adaptação da fauna.
No PNI foi mais fácil ilustrar as características dos tipos litológicos presentes, bem como sua
origem ígnea.
Palavras-chave: Atividades de campo, proposta pedagógica, curso Normal modalidade Ensino Médio

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo utilizar atividades de campo na disciplina Geografia em
uma turma de Curso Normal modalidade Ensino Médio para desenvolver um conteúdo geográfico
mais conectado à realidade destes alunos.
Defende-se que o trabalho de campo motiva os estudantes para o ensino e aprendizagem
na medida em que mobiliza habilidades e saberes pouco requisitados no cotidiano da sala de aula
permitindo a construção de novos conhecimentos.
Segundo Pontuschka, 2004, o estudo do meio começou a ser aplicado em algumas escolas
brasileiras desde o início do século XX, por influência das escolas anarquistas e, se
consubstanciou numa prática interdisciplinar que propunha conhecer a realidade para transformála.
Nesta pesquisa adotou-se o termo trabalho ou atividade de campo, que parece mais
frequentemente mencionado na literatura de Ciências da Terra. Mas, em termos amplos, seu
significado e papel educacional é comparável aos estudos do meio (termo mais comum na
Geografia e Ciências sociais). Ver: Correa, 1996, Suertegaray, 1996; Fantinel, 2000; Matheus,
2005 e 2007.
Ao procurar perceber e problematizar o que ocorre durante o cotidiano do professor
pesquisador em sala de aula, buscou-se obter resultados por meio de procedimentos indutivos e
analógico-comparativos que permitissem aperfeiçoar o trabalho docente. Desta forma, a pesquisa
desenvolvida se aproxima do que Bogdan e Biklen (1994) identificam como processos de reflexão
do professor pesquisador sobre seu trabalho, sua sala de aula. Ou seja, a pesquisa e reflexão
realizadas acham-se inseridas dentro dos métodos qualitativos de pesquisa social.
Ao longo de seus anos de docência, a professora notava a pouca receptividade à Geografia
e ao escolher os alunos do curso normal para sua pesquisa tinha como intenção aumentar o
interesse pela disciplina; desenvolver habilidades de observação de campo; destacar a
proximidade destes dos temas geográficos para o processo de alfabetização das crianças do Ensino
Fundamental (EF); valorizar os saberes geográficos dos alunos; incentivar e valorizar atitudes de
respeito ao meio ambiente.
O trabalho de campo foi feito em dois locais: bairro Cidade Alegria, na cidade de Resende
(RJ), e Parque Nacional de Itatiaia.
A escolha do bairro da Cidade Alegria (Resende, RJ) como local para investigação
baseou-se no fato dele representar o marco inicial de uma ocupação urbana pioneira da região
oeste da cidade (fato ocorrido no começo da década de 1980), conforme Cardoso, 2013,
caracterizada pela influência do Estado e dos agentes imobiliários que, ao estruturarem esse bairro
e outros bairros vizinhos menores e mais novos, acentuam as formas de desigualdade urbana,
produto do processo de reestruturação produtiva que a região do Médio Vale do Rio Paraíba do
Sul vem sofrendo desde o início daquela década segundo Rufino, 2006.
O referido bairro tem sido alvo de estudo de outros pesquisadores como aquele conduzido
por Sousa, 2010 dentro dos estudos realizados pela rede ReCiMe (Rede de Pesquisadores sobre
Cidades Médias) que estuda o fenômeno do crescimento do número de cidades médias como um
reflexo da urbanização e da rede urbana.
O Parque Nacional do Itatiaia, segundo o ICMBio, s/data, assenta-se sobre rochas do
Maciço Alcalino do Itatiaia, ocupando dele uma parte significativa, representando um
contraponto ao bairro da Cidade Alegria por possuir atributos em seu meio físico e sua situação
legal enquanto parque que possibilitam uma atividade de campo complementar àquela da Cidade
Alegria
O Maciço Alcalino é o divisor de águas das duas grandes bacias hidrográficas regionais
a do Rio Grande e a do Rio Paraíba do Sul, constituindo uma grande elevação na Serra da
Mantiqueira com aproximadamente 220 km2 que atravessa gnaisses do embasamento. Tais rochas
predominam no Norte do parque e no restante dele estão rochas alcalinas como os sienitos, os
sienitos com nefelina e os quartzo-sienitos, estes últimos compondo o trecho central do parque
nas altitudes mais elevadas conforme ICmBio, s/data.
Nas duas viagens, os alunos usaram roteiros e fizeram procedimentos de localização com
mapas.

Em ambas as visitas os alunos descreveram o meio físico e antrópico, as formas de
ocupação e a degradação ambiental, além de usarem as cartas topográficas de Resende e de
Agulhas Negras e outra carta fornecida pela prefeitura de Resende.
Antes da saída de campo, foram apresentados aos alunos os objetivos da pesquisa,
discutidos a compreensão que tinham a respeito das atividades de campo, levantados os
conhecimentos prévios dos locais, exposições sobre processos naturais e movimentos de massa
(acontecimentos comuns em áreas declivosas do planalto) e as estratégias utilizadas (produção de
texto, questionário, uso de imagem de satélite, observação da drenagem e do relevo por meio de
curvas de nível em cartas topográficas em escala de detalhe - 1:25.000 e pesquisa bibliográfica).
A primeira atividade prévia buscou as ideias dos alunos a respeito do trabalho de campo
e quais conhecimentos possuíam sobre o bairro a ser visitado (Cidade Alegria). A professora
ressaltou aspectos relevantes do contexto regional urbano que ampliaram o conhecimento sobre
os problemas socioambientais e seus efeitos sobre o bairro e a população.
O alvo deste processo educacional era tratar conceitos geográficos a partir de elementos
empíricos e, deste modo, ajudar a mudar a concepção de cidade dos alunos, bem como conduzilos a tomar o conhecimento geográfico do espaço como contribuição importante na formação da
cidadania.
A visita a um trecho desse bairro periférico chamou atenção dos alunos pela
vulnerabilidade daqueles moradores que ocupam as proximidades do canal e por isso sujeitos a
um considerável número de doenças provenientes dos insetos e outros animais.
A segunda atividade de campo para o Parque Nacional do Itatiaia buscou aprofundar
conteúdos e conceitos focados nos aspectos físicos do meio e em conceitos atitudinais pertinentes
às atividades de campo e a reflexão sobre o espírito de conservação dos recursos naturais que
poderiam desencadear sugestões didáticas que poderia ser aplicada às crianças da Educação
Infantil e Ensino Fundamental.
Foram comparadas as observações dos alunos nos dois trabalhos de campo a partir do uso
que fizeram do roteiro representados por relatórios de campo, anotações de caderneta e painéis.
No caso da Cidade Alegria os relatórios de campo elaborados pelos grupos e os quadros
produzidos pela professora a partir desse campo indicam que os alunos tiveram dificuldade em
compreender o espaço geográfico e as suas transformações decorrentes do processo de
urbanização recente no qual se insere a cidade de Resende como parte de políticas de
desenvolvimento da cidade e da região do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul a partir dos anos 50.
A visita ao Parque Nacional do Itatiaia, ao atender as expectativas dos estudantes como
lugar cênico, despertou interesse pela preservação do Parque, tema também abordado nos painéis
produzidos pelos alunos na etapa final das atividades didáticas do ano letivo de 2014.
RESULTADOS PRELIMINARES
Foram comparadas as observações dos alunos nos dois trabalhos de campo por meio do
uso que fizeram do roteiro representados por relatórios de campo, anotações de cadernetas de
campo e painéis.
Os relatórios de campo elaborados pelos grupos no bairro da Cidade Alegria e os quadros
produzidos pela professora a partir desse campo indicam que os alunos tiveram dificuldade em
compreender o espaço geográfico e as suas transformações decorrentes do processo de
urbanização recente pelo qual passou a cidade de Resende nos últimos anos.
Na atividade de campo no Parque Nacional, os alunos foram capazes de fazer algumas
correlações entre processos intempéricos, tempo geológico e condições climáticas/processos
meteorológicos; vegetação/altitude; erosão/ tempo geológico; e abordaram temas como abertura
dos continentes, rochas vulcânicas etc.
Quanto à avaliação das atitudes desenvolvidas pelos alunos na primeira atividade de
campo, ficou evidenciada a existência de um constrangimento daqueles que tinham como origem
a Cidade Alegria, bairro reconhecido pelo senso comum do município como carente e violento.
Já para a segunda atividade de campo o conjunto das atividades, sensações, e o maior tempo de
discussão nessa segunda excursão permitiu que os alunos refletissem sobre conceitos e conteúdos
que somente conheciam teoricamente, além de proporcionar o desenvolvimento de atitudes

voltadas para a preservação do ambiente que não seriam consideradas relevantes em um ambiente
de sala de aula.
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O trabalho apresenta a construção de uma atividade didática para o ensino de química contextualizada na história
geológica das Formações Ferríferas Bandadas (BIFs). Desenvolvida para ser aplicada em escola de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), localizada em Campinas – SP, pretende oferecer alternativa para o ensino de Química
envolvendo processos de oxi-redução. A percepção de que o material didático utilizado pelos alunos da EJA não
facilita o aprendizado desse conteúdo mobilizou a construção de um novo material. A capacitação da professora
de Química em Geociências tem possibilitado alternativas curriculares envolvendo o ambiente terrestre.
Amostras de mão de minerais e rochas de Campinas e outras localidades, utilizadas constantemente pela
professora, despertam a curiosidade e o interesse dos alunos da EJA e propiciam contextos mais estimulantes
para o ensino de química. Além disso, duas atividades de campo já realizadas com estudantes e professores dessa
escola tem possibilitado abordagens em torno das Geociências. Na atividade didática construída, parte-se da
histórica geológica das BIFs, explorando as condições materiais e ambientais para que a reação possa ocorrer. Os
íons de ferro dissolvidos provenientes do intemperismo das rochas, a reação de oxidação formando o composto
iônico insolúvel e a produção de gás oxigênio pelos microrganismos presentes no ambiente redutor, permitem o
estudo das reações químicas com troca de elétrons. Além disso, a atividade explora conceitos termodinâmicos
envolvendo as transformações favoráveis ou desfavoráveis para a formação de compostos envolvendo o íon
metálico de ferro (hematita e magnetita) e o aço (ferro metálico) na siderurgia. A atividade ainda explora o
intemperismo de algumas rochas de Campinas, a formação dos latossolos e a história do desenvolvimento da
cafeicultura ocorrida na região em séculos passados e traz uma perspectiva do tempo de formação desses solos
em função do clima. Pretende-se chamar a atenção para importância do manejo e preservação dessas formações.
Conhecimentos menos detalhados do percurso e composição da água na natureza, eras, esferas do Planeta
(atmosfera, hidrosfera, crosta terrestre, biosfera e noosfera), tempo geológico, são trazidos para melhorar o
entendimento do contexto natural. Fotos de lugares explorados nas atividades de campo realizadas em anos
anteriores foram utilizadas como material didático que auxilia na compreensão dos conteúdos planejados.
Alguns vídeos, amostras de mão e atividades práticas completam os recursos didáticos da atividade. A atividade
construída, ainda em fase de teste, mostrou-se adequada e espera-se que possa colaborar na compreensão de
conceitos químicos relevantes e, ao mesmo tempo, possa elevar a alfabetização geocientifica dos alunos.
Palavras-chave: Ensino de Química, Formações Ferríferas Bandadas, Ensino de Geociências
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RESUMO
A complexa relação estabelecida entre os processos de transformação de recursos e a disponibilidade de
produtos para a sociedade é, cada vez mais, velada pela tecnologia. À medida que se desenvolvem processos de
transformação e distribuição dos bens de consumo, a sociedade civil tem menos acesso à origem dos produtos
que consome diariamente. Ao sentar em uma cadeira de plástico, escrever um texto em um computador portátil
ligado à bateria, dentro de um prédio de concreto, com uma lâmpada acesa e um som ligado, uma pessoa está
aproveitando, indiretamente, de uma infinidade de processos de transformação de recursos naturais que foram
extraídos para que pudessem se tornar produtos com diferentes graus de tecnologia empregada. Pretende-se, por
meio de uma análise sistemática da esgotabilidade provável de alguns recursos naturais hoje largamente
utilizados, proceder a um levantamento de quais são os protagonistas à frente dos citados processos de
transformação, discutir as possíveis áreas de atuação do geólogo e profissionais de áreas afins na atenuação e
resolução de conflitos ligados a tais recursos e propor uma discussão que leve ao desenvolvimento de uma
responsabilidade ambiental por parte da sociedade civil.
Para efeito de análise dos diversos estados possíveis dos recursos, admite-se que a cadeia de
transformação que se inicia pela retirada do recurso do meio natural até o descarte na forma de dejeto – e a
possível reciclagem deste último – pode ser tratada como uma cadeia energética. Todos os processos de
obtenção de bens de consumo são então entendidos como diferentes estágios de transformação da energia
primária, conforme definida por Viana et al. (2012), que foi concentrada na natureza por meio de processos
geológicos e biológicos ao longo do tempo. Dessa forma, a relação entre cada etapa da cadeia de transformação
pode ser tratada por meio de um vetor que tem, ao mesmo tempo, o sentido de realocação de energia (passagem
de energia de um nível a outro) e de fornecimento de bens (a indústria do aço em relação à construção civil
urbana, por exemplo).
Buscou-se, dentro do viés didático da proposta apresentada, traçar diagramas esquemáticos que
representem as relações de produção e consumo dos bens gerados a partir dos processos de transformação. Desse
modo, a discussão da esgotabilidade de recursos pôde ser relacionada aos principais focos de desperdício ou
baixo aproveitamento destes.
Conclui-se, enfim, que a aproximação entre a sociedade civil e as questões relacionadas ao uso e à
esgotabilidade de recursos naturais é a principal forma de criação de uma responsabilidade ambiental. Além
disso, tal aproximação tem desdobramentos sociais e políticos – à medida que se conhece quais são os processos
envolvidos em toda a cadeia de produção de bens usados no dia a dia como celulares, canetas ou remédios,
passa-se a desenvolver empatia e respeito pelas pessoas responsáveis pelo constante funcionamento destes
processos, desde o geólogo que mapeou a ocorrência do magnésio usado na dipirona até o químico que
manipulou o comprimido.
Palavras-chave: recursos naturais, esgotabilidade, responsabilidade ambiental.
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FONTES DE RECURSOS, TRANSFORMAÇÕES E CONSUMO
A agregação de processos transformadores de recursos em um produto final pode ser de grande
complexidade – inclui-se, aqui, toda a cadeia produtiva de alimentos. Essa relação de transformação de recursos
em produtos está, muitas vezes, esquecida ou escondida dos olhos ocupados com a rotina. Quantos recursos
diferentes são necessários para produzir um carro? Porém, não é apenas a complexidade dessas relações que
deve ser levada em conta, mas também a escala de produção de certos bens, principalmente os alimentos.
Quantos milhares de quilômetros quadrados de plantações são necessários para abastecer uma metrópole? São
muitas as questões que podem ser levantadas analisando cada simples objeto que se pega em mãos durante um
dia. É possível discriminar os responsáveis por essa produção de bens materiais, em relações diretas e indiretas,
entre fornecedores e receptores, havendo ou não um ou mais setores intermediários entre esses.
1.1

Fontes de recursos
As fontes de recursos são geológicas e biológicas, segundo Pedrinaci (2002) - com exceção da madeira,
fibra vegetal, lã e couro, todos os materiais utilizados pela humanidade são minerais e rochas mais ou menos
transformados. O entendimento destes como renováveis ou não pode ser relativizado pela escala de extração
comparado ao ciclo de recuperação do recurso. Os recursos biológicos estão subordinados à disponibilidade dos
geológicos. É necessário que haja trabalho realizado sobre elas (as fontes) para que os recursos sejam
introduzidos na cadeia produtiva. Esse primeiro estágio é realizado pela mineração na maioria dos recursos nãorenováveis e pela agricultura, pecuária, e extrativismo vegetal para a maioria dos recursos renováveis. A água é
incluída aqui como bem mineral, sendo extraída por processos artificais em muitos casos, como bombeamento
para irrigação. Considerando a etapa de extração dos recursos, sua transformação e o receptor final, é possível
discriminar os protagonistas desse sistema: a mineração; a pecuária e agricultura; as indústrias de transformação;
e os centros urbanos (cidades).
1.2

Relações Diretas
Entre os protagonistas citados, é possível estabelecer relações diretas, as quais não possuem um setor
intermediário entre fornecedor e receptor, sendo que a sucessão de relações diretas cria as relações indiretas.
Tomando-se a cidade como o principal receptor de produtos finais, pode-se definir três relações diretas com os
fornecedores, mostradas como vetores na Figura 1.1: (1) mineração; (2) produção pecuária e agrícola; (3)
indústrias de transformação. São definidos vetores por haver um sentido de fornecimento, não sendo aplicável a
relação inversa, sendo representada também a realocação de energia agregada em forma de produto, assunto
tratado em tópico adiante. Outras relações diretas são mostradas na Figura 1.2, de forma ainda desconexa no
sistema. As relações diretas são de maior explicitude para a população, no sentido em que um produto
industrializado, por exemplo, é reconhecido como provindo de uma fábrica.

Figura 1.1: Relações diretas entre os fornecedores (1,2 e 3) e o receptor (Cidade).

Figura 1.2: Relações diretas entre 3 dos protagonistas definidos: Mineração, Indústria e Agricultura. Observar a indicação do
fornecimento definida por vetores, significando uma relação injetora.

1.3

Relações Indiretas
A composição de relações diretas leva às relações indiretas, sendo essas representadas pela necessidade
de transformação de um recurso ou bem antes que este seja considerado produto final. Nesse contexto, é possível
que sejam necessários diversos recursos e várias etapas de transformação antes que seja atingido o estado de
produto final. O receptor pode estar em qualquer um dos protagonistas que foram definidos, gerando assim uma
maior complexidade no ciclo, com receptores de um recurso ou bem tornando-se fornecedores da etapa seguinte,
inclusive podendo fornecer para o seu próprio fornecedor de recursos (Figura 1.3). Por exemplo, a mineração
possui uma relação indireta consigo mesma, na medida em que fornece recursos minerais para a indústria que
produz o maquinário utilizado na extração mineral. Nota-se, em meio a essas relações, que a mineração, a
pecuária e agricultura e as indústrias de transformação possuem reciprocidade nas relações (são ao mesmo tempo
fornecedores e receptores). Já os centros urbanos possuem apenas o papel de receptor (em relação a recursos e
bens, não a serviços), fazendo com que o sistema possua um “ralo”. As cidades são responsáveis pela geração de
grande quantidade de resíduos, que, a princípio, não são considerados recursos, denotando o fim do ciclo de
transformações, com a retirada de recursos do sistema. Esse sistema de relações indiretas faz com que recursos
passem por diversas etapas de transformação até que sejam considerados produtos finais, havendo assim uma
máscara sobre estes quando chegam ao receptor.

Figura 1.3: Algumas das relações diretas e indiretas entre protagonistas do sistema.
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A CADEIA E O (DES)BALANÇO
Uma vez estabelecidas as principais relações entre os protagonistas do sistema de circulação de recursos
e produtos, devemos adicionar a necessidade de energia em todas as relações nele existentes. Para cada
transformação (englobando-se também as biológicas), é necessário que seja introduzida uma certa quantidade de
energia, que por sua vez provém de uma fonte. Esta fonte pode ser de dois tipos, proveniente de um recurso
inesgotável (na escala de uso atual) ou esgotável, sendo o primeiro tipo considerado a fonte solar e gravitacional,
e o segundo a fonte geológica e biológica (notando-se que a disponibilidade de água está aí incluída).
2.1

A Cadeia Energética
Considerando-se que os recursos extraídos do meio natural foram processados a partir de fenômenos
geológicos e biológicos de acumulação de energia, pode-se visualizar o conjunto de transformações às quais são
submetidos como realocações energéticas, cujos sentidos são representados por vetores. Dessa forma, se
estabelece uma cadeia que se processa desde a retirada do recurso até seu descarte (dissipação energética) ou
reciclagem (conservação parcial de energia).
2.1.1 As conversões e perdas de energia
A partir do momento em que trabalho é realizado para retirar recursos do meio natural, há adição de
energia no sistema da cadeia de transformações (realocação de energia primária), que, como explicado
anteriormente, pode ser provinda de um recurso inesgotável ou esgotável. A partir desse momento, começa a
haver perdas (dissipação nas transformações) de energia em todas as etapas dessa cadeia, as quais são
inevitáveis. Como exemplo cita-se a produção de ferro gusa, sendo a maior parte da energia empregada na sua
transformação, proveniente do carvão mineral (recurso esgotável), dissipada. Já a energia solar empregada na
produção agrícola é provinda de um recurso inesgotável, portanto, sua dissipação é irrelevante neste caso. Há,
porém, casos onde essa relação é mais complexa, pois os conversores de energia utilizados para captar energia
de uma fonte inesgotável dependem de recursos esgotáveis, como, por exemplo, na produção de placas solares.
2.2

O (Des)balanço Energético
Considerando o exposto sobre a citada cadeia, é intrínseco à essa a dissipação de energia, fazendo com
que haja um desbalanço energético. Conforme a Segunda Lei da Termodinâmica, não há como aproveitar 100%
de uma fonte energética. A constatação imediata disso é o fato de que quanto maior for a dissipação da energia
dependente de recursos esgotáveis, direta ou indiretamente, e o desperdício de produtos finais, mais rapidamente
se alcançará a impossibilidade de manutenção desses recursos.
3

DISCUSSÕES
As cadeias de extração e transformação de recursos naturais envolvem intricadas relações de
dependência e, assim sendo, há que se desmembrá-las para obter uma visão holística a partir da soma do
entendimento dos processos individuais. Como demonstrado, há uma série de questões conflituosas e possíveis
focos de estudo e solução a serem explorados.
3.1

Enfoque Ambiental
As questões de relevância ambiental, isto é, aquelas que envolvem mediação de conflitos que visem à
preservação do meio ambiente ao mesmo tempo em que se assegurem as condições de produção e consumo em
escalas adequadas à esgotabilidade de recursos, devem ser debatidas com toda a sociedade civil. Propõe-se, aqui,
que o discurso de “sustentabilidade ambiental” seja substituído por uma noção de “responsabilidade ambiental”.
O conceito de sustentabilidade, nos termos do relatório Brundtland (BRUNDTLAND, 1987), em anos recentes,
ganhou contornos de moeda de troca e base de campanhas de marketing que assegurem a boa imagem de

empresas dos mais diversos ramos. Dessa forma, o cidadão leigo desenvolveu certo distanciamento em relação
às medidas previstas dentro de tal discurso. Para que se desenvolva uma consciência do papel de todas as
pessoas na manutenção consciente do meio ambiente e dos recursos naturais, discute-se um conjunto de medidas
simples que têm, por base, a difusão da publicação científica relacionada ao tema, em linguagem acessível.
3.2

Enfoque Social
Com a ascensão recente de uma larga camada da população brasileira à classe média (BRAGA, 2012)
houve uma expansão significativa do mercado consumidor, ou seja, muitas pessoas passaram a ter condições de
acesso a bens de consumo que antes estavam restritos a uma pequena parcela da sociedade. A partir de tal
constatação, se mostra urgente a necessidade da difusão de uma “educação de consumo”. Tal educação se baseia
em dois parâmetros: (i) entendimento dos processos de transformação dos produtos, de maneira a produzir
hábitos responsáveis de consumo e reciclagem que convivam com a urgente esgotabilidade de recursos; (ii)
aproximação do consumidor com as principais pessoas responsáveis pelos processos de produção de bens de
consumo (geólogos, engenheiros de minas, técnicos, engenheiros de produção e demais envolvidos).
Considerando-se a efetiva implementação desses dois parâmetros, é possível construir uma sociedade mais
igualitária, na qual o desperdício seja diminuído e, consequentemente, mais pessoas tenham acesso aos recursos
básicos necessários à sobrevivência.
3.3

Áreas de Atuação versus Questões de Conflito
Pretende-se, aqui, estabelecer um cruzamento entre as principais áreas do conhecimento envolvidas na
exploração de recursos naturais, os profissionais relacionados e as questões conflituosas que dizem respeito a
cada um deles. Constatou-se que a atuação de profissionais qualificados deve se dar em duas frentes principais:
ciência e política. Essas duas frentes estão relacionadas e devem se aproximar cada vez mais, já que, como
afirmam Domingo & Siqueiros (1998), muito além da memorização das informações científicas, uma formação
em Ciência deve fazer com que se desenvolvam valores como tolerância, democracia, respeito a direitos
humanos, educação ambiental, interculturalidade e solidariedade internacional.
Apoio: O presente artigo foi desenvolvido a partir de discussões ocorridas no âmbito do recém-criado grupo de estudos
“EPISGEO – Grupo de Estudos de História e Epistemologia da Geologia”, ao qual os autores agradecem o apoio.
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RESUMO
Nas aulas de Ciências da Terra muitas vezes empregamos audiovisuais. Um dos meios mais usados são
os filmes didáticos. Precisamos perguntar quais são os papéis didáticos destes materiais para a aprendizagem dos
alunos. Este trabalho examina o filme didático Evidências da idade do gelo produzido pelo setor de filmes da
Enciclopédia Britânica e American Geological Institute. Produzido em 1965, o filme explica como se formaram
evidências de erosão e deposição glaciais na América do Norte. É objetivo deste trabalho contribuir para que os
professores de Ciências da Terra possam decidir com mais clareza o que e como explorar audiovisuais em suas
aulas. O trabalho se situa na pesquisa mais geral promovida pelo Laboratório de Recursos Didáticos de
Geociências da Unicamp que investiga e elabora materiais didáticos. O objetivo mais específico deste trabalho é
descrever o conteúdo e a abordagem de um filme didático de Ciências da Terra. Em termos mais amplos, o
trabalho levanta o problema de como usar ilustrações e de quais são suas possíveis funções no ensino de
Ciências. A análise adotou procedimentos indutivos para interpretar cada cena do filme e a articulação que
compõe a obra inteira, deste modo utilizou métodos de pesquisa qualitativa para análise de conteúdo. Os
resultados revelam a riqueza de imagem e uma argumentação que recorre a hipóteses e sua refutação para
alcançar argumentos que usam raciocínios indutivos e histórico-comparativos para interpretar feições anômalas
da paisagem (blocos erráticos, depósitos de conglomerados, estrias glaciais, etc.). O filme usa raciocínios que
são centrais no pensamento geológico. A sequência de cenas do filme corresponde a uma dissertação sobre a
origem das evidências glaciais. O argumento é dialético: levanta hipóteses, refuta hipóteses improváveis, expõe
resultados aceitáveis e deixa hipóteses abertas para outras pesquisas, ou seja, não é uma sequência de raciocínio
linear sobre o que ocorreu no passado da Terra. O filme segue um caminho que sugere sucessivas interpretações
sobre os elementos observados, trata-se de um raciocínio tipicamente geológico. A argumentação empregada no
filme é coerente com abordagens de ensino e aprendizagem ativos para despertar a criatividade e a dúvida nos
alunos.
Palavras-chave: Ciência do sistema Terra, filme didático, análise de conteúdo

INTRODUÇÃO
Este trabalho investiga quais são os conteúdos, as abordagens e as formas de argumentação veiculadas
pelo filme didático Evidências da idade do gelo. O estudo procurou responder à pergunta: se queremos ir além
da simples ilustração em aulas ao usar recursos audiovisuais, que tipo de filme deve ser selecionado que possa
gerar perguntas sobre o conhecimento da Terra.
O estudo selecionou um filme didático e descreveu como ele constrói um argumento geológico.
OBJETIVOS
O ensino de Ciências da Terra largamente emprega materiais audiovisuais. Há significativa quantidade e
diversidade de audiovisuais e em uma distinção preliminar poderíamos separá-los em: didáticos (aqueles
especialmente preparados para usar no ensino formal); divulgação científica (diversos tipos de documentários
sobre quaisquer aspectos do planeta Terra); ficcionais (voltados para o público geral, mas selecionados por
professores para uso didático).
Apesar desta quantidade de materiais encontramos um número muito menor de estudos e análises de seu
conteúdo, abordagem, concepção de funcionamento do planeta, etc. É objetivo deste trabalho contribuir para que
os professores de Ciências da Terra possam decidir com mais clareza o que explorar destes audiovisuais. O
trabalho se situa na pesquisa mais geral promovida pelo Laboratório de Recursos Didáticos de Geociências da
Unicamp que possui amplo acervo destes materiais.
Nos limites desta exposição pretendemos descrever um filme didático para revelar sua estrutura e
organização. Buscamos caracterizar a concepção de ciência geológica veiculada pelo filme.
JUSTIFICATIVA
Diversos trabalhos examinam os filmes ficcionais em que fenômenos geológicos ocupam o foco
principal. Terremotos, erupções vulcânicas, núcleo terrestre, etc. promovem o cinema e são vistos por milhões de
expectadores no mundo inteiro. Este tipo de filme, usualmente chamado cine catástrofe, foi examinado por
diversos trabalhos. A ideia principal destas análises foi revelar como tais filmes são feitos sem levar em conta
qualquer cuidado e conteúdo geológicos, bem como desprezar seu potencial educativo para melhorar as
condições de segurança diante de riscos naturais (ver p.ex., Brusi, Alfaro e Gonzalez, 2008).
O foco deste trabalho é outro. Tomamos um dos filmes educativos que usamos em nossas aulas,
Evidências da idade do gelo, produzido pela Enciclopédia Britânica com apoio científico do American
Geological Institute (AGI).
A fundamentação para nossa análise é encontrada na concepção de Ciências da Terra usualmente
denominada Ciência do Sistema Terra. A partir dos procedimentos e da integração de conteúdos para estudar a
Terra, vamos emprestar indicadores para interpretar o que é veiculado pelo filme.
O pequeno e sintético texto de Potapova (2008) apresenta uma reflexão sobre a ciência geológica que
revela seu caráter sistêmico e as articulações de processos do presente e processos do passado por meio do
pensamento histórico-comparativo (raciocínio também conhecido como atualismo).
Gruza e Romanovskiy (1975) esmiuçaram o pensamento histórico-comparativo e trataram as ligações
entre presente e passado por meio de informações. Desta forma, se afastaram de um debate relativamente
infrutífero sobre transferência de processos e velocidades ao longo das eras do tempo geológico. Para eles, o
atualismo funciona por meio de dois tipos de analogia: primeira, compara produtos de processos atuais e
registros encontrados na crosta terrestre para interpretar hipoteticamente quais foram os processos que ocorreram
no passado; segundo, compara produtos de modelos (teóricos ou experimentais) a marcas deixadas na crosta
terrestre para interpretar os possíveis mecanismos que ocorreram no passado (e que não ocorrem mais no
presente ou não podem ser reproduzidos devido às escalas de espaço e tempo envolvidas).
De certo modo, Frodeman (2010) complementa a caracterização dos estudos da Terra ao assinalar que
Geologia é uma ciência histórica da natureza capaz de interpretar os acontecimentos do passado por meio de

raciocínios do ciclo hermenêutico. Desta forma, os resultados e conclusões são sempre provisórios porque não
há comprovação empírica das explicações formuladas, ou seja, é uma ciência hipotética da natureza.
Dodick; Argamon e Chase (2009) revelam algo essencial das diferentes características textuais e de
veiculação de conhecimento entre ciências históricas e contingentes e ciências físicas e experimentais. No
primeiro grupo, encontramos, p.ex., Ecologia, Geologia, Astrofísica e no segundo Química, Física, Genética.
Esta diferença implica modos distintos de pensar e de linguagens empregadas para construir inferências. As
ciências históricas, como a Geologia, são hipotéticas, narrativas e heurísticas.
Em termos menos técnicos, os raciocínios empregados pelas ciências históricas são analógicos e
interpretativos e os procedimentos mais comuns das ciências físicas e experimentais são mais restritos aos
procedimentos analíticos, dedutivos e indutivos. Estes encontram algumas restrições nos estudos do planeta.
Estas considerações sobre ciências ajuda a formular indicadores para interpretar as cenas utilizadas no
filme, bem como a articulação de diferentes cenas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A descrição do filme Evidências da idade do gelo está inserida dentro de abordagens de pesquisa social
qualitativa e de análise de conteúdo. As orientações chaves encontram-se nos trabalhos de Bogdan e Biklen
(1982) e Gibbs (2008). Os procedimentos partiram da decupagem do filme e identificação das cenas. O
significado de cada cena foi descrito por meio de raciocínios indutivos. Cada cena descrita foi, então,
interpretada em primeiro nível para mostrar a mensagem veiculada pela cena. Depois houve uma segunda
interpretação (aqui denominada de segundo nível) tomando com base referências teóricas do pensamento
geológico (Potapova, 2008; Frodeman, 2010; Cervato e Frodeman, 2014) para mostrar a aproximação do filme
com as questões das Ciências da Terra. O Quadro I, presente no final do texto, exemplifica o procedimento
adotado. O passo final da interpretação foi examinar o conjunto e a articulação das cenas do filme.
CARACTERIZAÇÃO DO FILME EVIDÊNCIAS DA IDADE DO GELO
O filme de 1965 com 18 min 9 s foi dirigido por Charles L. Finance e produzido por Stanley Croner.
Trata-se de uma coprodução do setor de filmes da Enciclopédia Britânica e do AGI. A assessoria técnica foi
conduzida John S. Shelton e Wakefield Dort.
No filme 36 cenas foram identificadas. A interpretação descritiva das cenas revelou o conteúdo
veiculado, bem como os raciocínios dominantes da obra. A articulação das cenas possibilita uma interpretação
da concepção de ciência que é veiculada pelo filme. Esta primeira análise mostra que os raciocínios analógicocomparativos entre informações do presente e passado são essenciais para explicar as evidências das últimas
glaciações pleistocênicas que afetaram vasta área da América do Norte (especialmente o centro leste dos EUA).
O filme examina muitas características anômalas da paisagem atual da área central da América do Norte.
Argumenta que tais características (blocos erráticos, conglomerados, ocorrências de cobre nos sedimentos,
estrias e rochas polidas em diferentes regiões de Nova Iorque às Montanhas Rochosas) não podem ser explicadas
por processos que operam hoje erodindo, depositando e modificando a superfície do continente. A sequência
seguinte de cenas observa o trabalho de geleiras modernas (Antárctica e Canadá): desde como a neve se
transforma em gelo até vários sinais de abrasão glacial. O filme explica que a observação do trabalho de geleiras
modernas revela que as anomalias registradas nas rochas só podem ser causadas por enormes calotas de gelo em
movimento. O modelo das geleiras pleistocênicas norte-americanas corresponde aproximadamente à distribuição
de características anômalas observadas na paisagem. Propõe, ainda, a hipótese de que as geleiras se moveram do
norte para o sul pelo menos quatro vezes durante os últimos períodos glaciais.
A descrição das cenas (decupagem) revela a riqueza do argumento visual. As tomadas, vários planos
aéreos, o cuidado em ajudar a formar as três dimensões espaciais, as inúmeras comparações e analogias
construídas a partir da observação dos fenômenos (de fato, alguns fenômenos sendo fotografados ou filmados
durante semanas ou anos) ajuda a entender o movimento das geleiras.

SIGNIFICADO DO FILME
O eixo que orienta a construção dos argumentos expostos no filme persegue um caminho indutivo: reúne
diferentes evidências da paisagem para tentar generalizar um modelo do comportamento do movimento e
expansão das geleiras norte-americana e apalachiana. Mas esta indução é conduzida por meio de uma
argumentação que recorre a hipóteses preliminares que são cuidadosamente refutadas, p.ex., as estrias presentes
nos maciços rochosos não podem ser resultado da erosão fluvial porque estes maciços são pontos altos do relevo.
O filme observa e descreve os processos que ocorrem em geleiras modernas. Depois disso, compara
marcas deixadas por estas geleiras e as anomalias presentes na paisagem atual. Isto é o que Gruza e
Romanovskiy (1975) tinham descrito como sendo o atualismo. A ideia de descobrir o comportamento das
geleiras e seu registro no tempo geológico foi o que Potapova (2008) denominou método histórico-comparativo
usado pela Geologia.
A sequência de cenas que reúne esta dissertação sobre a origem das evidências glaciais é mais forte do
que a ideia de que o conhecimento da Terra é resultado de um raciocínio linear. O filme segue um caminho que
sugere sucessivas interpretações sobre os elementos observados, de certo modo é a expressão do ciclo
hermenêutico que Frodeman (2010) aproximou do raciocínio geológico.
CONCLUSÕES
Por que usar um filme antigo para construir uma aula moderna e dinâmica? A interpretação exposta por
esta pesquisa indica que o filme tentou inculcar um modo de pensar. Trata-se de uma reflexão sobre como deve
ser o ensino das Ciências da Terra.
Este filme é utilizado como parte de atividades que ajudam os alunos a compreender a glaciação permocarbonífera exposta nas rochas do Subgrupo Itararé. É parte de um conjunto de atividades que reúne campo,
discussão do campo e reconstrução de alguns paleoambientes da glaciação gondwânica.
Os objetivos educacionais pretendidos acham-se vinculados à ideia de debate de argumentos e
evidências, ênfase na ideia de que o conhecimento científico é um processo e é historicamente reelaborado.
Este tipo de ensino é coerente com a ideia de ciência como pesquisa veiculada pelo filme.
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Quadro 1. Descrição de uma cena para exemplificar os procedimentos empregados para examinar,
descrever e interpretar a informação veiculada pelo filme didático.
Cena
(duração)

Título

Descrição

Interpretação de 1º. Nível

Interpretação de 2º. Nível

06:0406:32

Mapa da
região
nordeste
dos
EUA

Localização do
cobre na região
americana e seu
destino. Em 6min
04s mostra o mapa
com ocorrências de
sedimentos com
cobre. O mapa
mostra a posição da
mina de cobre e a
distribuição da
drenagem. As
ocorrências de
cobre não estão nos
canais de drenagem.
O narrador
pergunta: Se os rios
não podem
transportar os
seixos de cobre,
então como eles
foram parar aonde
estão distribuídos?

O mapa é uma construção
que permite reunir e
sintetizar todas as
ocorrências de seixos
contendo cobre na
proximidade do Lago
Superior. A partir da
imagem aparentemente
estática, é construído um
movimento possível dos
seixos: os seixos se
deslocaram de norte para
sul (o narrador não afirma
isto, mas há uma elipse na
sequência de informações
do mapa e do narrador). É
construída a hipótese da
bacia hidrográfica ter
transportado os blocos,
mas em seguida a
hipótese é rejeitada.
Trata-se de uma
dissertação sobre o
problema: agora a
anomalia é explicar a
distribuição dos blocos
encontrados com cobre.
Colabora para
sistematização dos
conceitos: qual a relação
da mina de cobre com a
evidencia de um ambiente
glacial?

O argumento conduzido pela
cena do mapa é
eminentemente geológico
porque está sendo usado o
raciocínio da prospecção
geoquímica: o que
encontramos em sedimentos
de canal revelam a presença
de substâncias a montante.
Mas o raciocínio é conduzido
como uma hipótese errada
para buscar construir um
outro modelo que será capaz
de explicar a distribuição das
ocorrências de cobre.
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Abstract The matter of teacher education in Earth Sciences is addressed from an Action Research perspective, working with
undergraduate students finishing their university studies to become teachers of Physics, Biology or Chemistry, who decided to carry out
their teaching activities with future elementary teachers in formation. The non-existence of a specific degree in the subject, the lack of
circulation of geological knowledge through the educational system in Argentina, and the time constraints, force to think didactically
based selection criteria for contents. The most abstract concepts have been selected to work with, addressing matters of complex systems,
cognitive obstacles, and didactic transposition, because they present the higher learning difficulties. The results obtained so far show that
the Didactic Units designed have been able to reflect most of the proposed lines through didactically substantiated activities, helping
students to understand the notion of geological time and qualitatively knew some of the processes occurring on Earth. In particular, that
the planet has a dynamic behavior although often the timescale involved is so great that the process can not be perceived in the course of a
human's life.
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Resumen Desde una perspectiva de investigación-acción se aborda la problemática de la formación de formadores en el área de Ciencias de la Tierra trabajando con estudiantes que están finalizando sus profesorados universitarios en Física, Química o Biología y que han
elegido desarrollar su residencia docente en el contexto de la formación de maestros de primaria. La inexistencia de un profesorado específico en el área, la falta de circulación de conocimiento geológico en los distintos niveles de la educación en Argentina, y el poco tiempo
disponible para trabajar estos temas obliga a pensar criterios para realizar una selección didácticamente fundamentada de contenidos. Se
han elegido aquellos contenidos de mayor abstracción, que son los que presentan mayores dificultades, abordando cuestiones de sistemas
complejos, obstáculos cognitivos y transposición didáctica. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que las unidades didácticas diseñadas han conseguido reflejar la mayoría de los ejes propuestos a través de actividades didácticamente fundamentadas, contribuyendo a
que los estudiantes comprendieran por ejemplo la noción de tiempo geológico y conocieran de manera cualitativa cómo son algunos procesos que ocurren en la Tierra. En particular, que el planeta tiene un comportamiento dinámico aunque muchas veces la escala temporal
involucrada es tan grande que los procesos no se pueden percibir en el transcurso de la vida de una persona.
Palabras clave Formación docente, Enseñanza de las ciencias de la Tierra, Educación Primaria.
Línea temáticaFormación de profesores
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Introducción

El diseño curricular para la formación de profesores de
primario de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires,
2009) prescribe el trabajo sobre una serie de contenidos
de ciencias de la Tierra, cuyo abordaje se ve profundamente afectado por la falta de circulación de conocimiento geológico en los niveles de educación anteriores.
El problema de la falta de formación en geología
(sus contenidos específicos, su práctica, su idiosincrasia
y su didáctica) también alcanza a los propios Institutos de
Formación Docente, ya que la mayoría de los profesores

que dictan clases allí en este momento carecen a su vez
de formación específica tanto en Ciencias de la Tierra
como en su didáctica asociada.
En este trabajo se pretende entonces generar una intervención en la formación docente en ciencias de la Tierra en dos circuitos formativos diferentes, en uno de forma directa y en el otro indirectamente.
La intervención directa aborda la formación universitaria de Profesores de Enseñanza Media y Superior de
Física, Biología y Química (que tienen entre sus incumbencias profesionales la actuación en el nivel terciario de
formación docente). Como parte de esta formación, se
elaboran unidades didácticas pensadas específicamente
para la formación de Profesores de Primario, que son

implementadas luego en cursos de escuela Normal (futuros maestros), conformando así el segundo nivel de intervención (indirecta).
En términos generales, se apunta a atacar el
problema de la falta de formación en Ciencias de la
Tierra de los profesores de la educación obligatoria y la
falta de circulación del conocimiento geocientífico en la
escuela, generando propuestas concretas de transferencia
de conocimientos desde la universidad a través de la
formación docente en el área, que pongan la mirada en la
identificación de los conceptos centrales de la disciplina,
en los obstáculos de comprensión que se presentan, y en
las particularidades del conocimiento geológico, trazando
puentes entre las geociencias, la investigación didáctica y
la formación docente.
2 La formación docente como un proyecto de
vestigación-Acción

In-

Trabajando desde una perspectiva de InvestigaciónAcción, se plantea un proyecto que pretende generar
acciones con el fin de mejorar la formación docente y
producir materiales de enseñanza de ciencias de la
Tierra.
La expresión investigación-acción se utiliza con
varios sentidos, no hay criterios concretos para delimitar
las numerosas orientaciones metodológicas que la
reclaman para si. Sin embargo, en el ámbito de la
investigación educativa, todos estos sentidos tienen en
común plantearse como una indagación concreta
realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar
su practica educativa a través de ciclos de acción,
reflexión y cambio (Latorre, 2003).
Dado que los alumnos del profesorado universitario
recibirán un título que los habilita a dar clases en el
sistema terciario, en especial en la formación de
profesores, uno de los objetivos de este profesorado
implica problematizar y abordar explícitamente
cuestiones de formación docente. Nos interesa
particularmente enfocar el tema de la formación de
docentes de primaria desde el profesorado universitario.
Con esta perspectiva, desde las materias Didáctica
Especial y Práctica de la Enseñanza I y II del Profesorado Universitario y Enseñanza de las Ciencias Naturales
I, II y III del Profesorado de Educación Primaria se plantea un dispositivo de formación docente cuyas acciones
involucran la formación de formadores en dos niveles
educativos distintos.
Finalmente, ante el requerimiento de abordar
contenidos de ciencias de la Tierra que en muchos casos
han sido dejados de lado durante el paso de los alumnos
de ambos niveles por el sistema educativo, se toma este
eje disciplinar como objetivo de la investigación.
El trabajo está organizado en sucesivos ciclos, los
cuales incluyen:
• El abordaje con los alumnos del profesorado universitario de cuestiones tanto disciplinares de ciencias de la Tierra y su didáctica, como de formación de docentes de primario.

La elaboración por parte de estos alumnos de unidades didácticas para la formación de docentes de
primario en ciencias de la Tierra, con nuestra tutoría.
• La materialización de estas unidades didácticas,
durante la residencia docente en el profesorado de
primaria, también con nuestra tutoría.
•

El análisis de las diversas etapas sirve como insumo
para la reflexión, evaluación y replanteo de las acciones
de las otras, generando ciclos de indagación, planificación, implementación, análisis y reelaboración de las
propuestas, con el fin de ajustarlas y mejorarlas.
Ya se han concluido las dos primeras fases del trabajo, una fase exploratoria de inmersión en la problemática
y sus características, y un primer ciclo de intervención
consistente en el diseño y puesta en práctica de varias
unidades didácticas.
En este momento se está desarrollando el segundo
ciclo de intervención con el diseño y materialización de
una nueva unidad didáctica, junto con un análisis retrospectivo de las acciones llevadas adelante hasta el momento.
3 Selección de contenidos
Según los documentos curriculares vigentes para la
formación docente para la educación primaria (Buenos
Aires, 2009), la enseñanza de las ciencias naturales debe
articular conocimientos disciplinares con conocimientos
epistemológico-didácticos, de modo de construir un
conjunto de contenidos específicos que permitan
concebir la ciencia desde una perspectiva humanista,
integrada a nuestro acervo cultural.
Los contenidos de ciencias de la Tierra aparecen
fuertemente en la Enseñanza de las Ciencias Naturales I.
Dentro de la perspectiva mencionada, esta primera
asignatura de la serie de Enseñanza de las Ciencias
Naturales tiene el doble propósito de presentar
contenidos disciplinares relativos a la físico-química y a
la geología, y a la vez desarrollar algunas herramientas
básicas de la didáctica de las ciencias naturales (ideas
previas, naturaleza de la ciencia, obstáculos didácticos y
epistemológicos, etc.) que gozan de buen consenso
actualmente dentro de la comunidad de didactas.
Ya que las ciencias de la Tierra ocupan solo una
parte del programa de las Enseñanzas de las Ciencias
Naturales del Profesorado de Educación Primaria, el
poco tiempo disponible obliga a pensar criterios para
seleccionar fundamentadamente los contenidos a
trabajar.
Este proyecto de investigación y formación docente
toma como ejes organizadores el concepto de tiempo
geológico; el modelo de la tectónica de placas y su
relación con la estructura y dinámica internas; y los
modos de razonamiento de las ciencias históriconarrativas. Se han seleccionado para abordar aquellos
contenidos de mayor abstracción, desde una perspectiva
que tiene primordialmente en cuenta las dificultades de

aprendizaje y transposición de las que se da cuenta en la
literatura didáctica del área.
Existe actualmente un relativo consenso entre los
investigadores en enseñanza de las Ciencias de la Tierra
respecto a que ciertas nociones, entre ellas las
mencionadas, son estratégicas para comprender el
funcionamiento del planeta y las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza, y para reflexionar sobre el lugar
de la humanidad en el universo (Gonçalves et al., 2013;
Cheek, 2010; Dodick y Orion, 2003; Pedrinaci, 2001,
1992; Frodeman, 1995; Pedrinaci y Berjillos, 1994).
4 Las unidades didácticas implementadas
Se presenta a continuación una breve reseña de los objetivos y temas abordados en las cinco unidades didácticas
diseñadas e implementadas hasta ahora en el marco del
proyecto. Una sexta unidad didáctica ya diseñada está
todavía en fase de materialización.
4.1 UD: Los procesos geológicos vistos en clave de la
escala temporal geológica, una introducción a las ciencias de la Tierra.
Esta UD fue diseñada durante el primer ciclo del
trabajo, en la fase de inmersión en el tema y conocimiento de la problemática. Luego de su primera materialización, fue levemente reelaborada y volvió a ser utilizada
una vez más.
Objetivos de la UD:
• Que los alumnos tomen contacto con la escala
temporal de la geología, así como con las dificultades de comprensión que ésta presenta debido a
su magnitud, y que se familiaricen con el material
de investigación didáctica publicado al respecto.
• Que comprendan la idea de magnitud característica (en particular de tiempo característico), y que
puedan usarla para comparar y poner en perspectiva los fenómenos geológicos con los cotidianos.
• Que tengan acceso a información sobre la naturaleza, el origen y la dinámica de los procesos geológicos.
• Que puedan operar con la noción de que el aspecto
de la Tierra está en cambio permanente, aunque la
escala temporal involucrada hace que esto no sea
evidente.
Temas abordados durante su desarrollo: Tiempo característico. Escala temporal en geología. La historia
humana vs. la historia de la Tierra. Cuestiones didácticas
respecto de las representaciones de la historia geológica.
Inmutabilidad aparente del paisaje terrestre. Zonas sísmicas y volcánicas. Placas tectónicas. Procesos en los límites entre placas. Estructura, composición y dinámica internas de la Tierra.

4.2 UD: Viaje a la historia de la Tierra.
En esta UD, se pretendía que los alumnos:
• Comprendan que la ciencia construye modelos
teóricos que permiten explicar los fenómenos naturales.
• Comprendan al planeta Tierra como un sistema
dinámico en permanente evolución.
• Identifiquen algunas evidencias de los cambios
geológicos.
• Reconozcan las visiones estática y dinámica de la
Tierra y su relación con las teorías que explican
los fenómenos geológicos.
• Comprendan la Teoría de la Deriva Continental
con relación a la visión dinámica del Planeta Tierra y al debate suscitado en la comunidad científica de la época.
• Comprendan la teoría de la Tectónica de placas
como un modelo integrador de las Ciencias de la
Tierra que permite explicar los procesos involucrados en la formación de la estructura terrestre.
• Reconozcan que el modelo de Tectónica de placas
permite explicar y predecir procesos y fenómenos
naturales.
• Reconozcan y analicen las diferentes estrategias
didácticas utilizadas a lo largo de la UD en su rol
de futuros docentes.
Estos objetivos se abordaron atravesando los siguientes temas: Ideas científicas sobre la Tierra en el
siglo XIX. Estructura interna de la Tierra. Teoría de la
Deriva continental. Modelo de Tectónica de placas.
4.3 UD: Los procesos geológicos en la escuela.
Objetivos de la UD:
• Que los alumnos tomen contacto con la dificultad
que representa el estudio de conceptos geológicos
considerando la escala temporal de la geología y el
concepto de tiempo geológico
• Que los alumnos puedan comprender a la Tierra
como sistema dinámico contrastando la idea de
inmutabilidad del paisaje terrestre
• Que los alumnos tomen contacto con información
sobre la Tectónica de Placas, comprendiendo porqué se la considera responsable de generar un verdadero cambio de paradigma en la historia de la
disciplina
• Que los alumnos puedan interpretar los procesos
sísmicos, orogénicos y vulcanismo desde la perspectiva de la Tectónica de Placas y puedan identificar ciertos preconceptos en sus futuros alumnos.
• Que los alumnos puedan analizar de manera crítica, ciertos modelos escolares y comprender los
riesgos existentes al momento de trabajar con análogos.
• Que los alumnos puedan pensar para cada uno de
los contenidos disciplinares de la unidad, cuáles
serán los obstáculos más frecuentes, al momento

de enseñar estos contenidos a sus futuros alumnos.

presentes en los estudiantes sobre esta temática
particular.

Temas desarrollados: Tiempo geológico. Ideas previas y obstáculos para aprender geología. Tectónica de
placas. Estructura interna de la Tierra. Origen de las rocas. Fenómenos orogénicos, sísmicos y volcánicos. Trabajo con modelos y análogos en enseñanza de las ciencias. Transposición didáctica

Temas trabajados: Tiempo geológico (escala, magnitud, dificultades de comprensión). Estructura interna de
la Tierra. De la deriva continental a la tectónica de placas. Relación entre límites de placas y zonas volcánicas y
sísmicas.
5 Primeros resultados

4.4 UD: Placas tectónicas, ¿ciencia o ficción?
Se esperaba que los alumnos sean capaces de:
• Comprender y reflexionar sobre cómo está formado el interior de la Tierra.
• Entender que la Tierra no siempre fue igual, sino
que ha sufrido y sufre transformaciones y por lo
tanto su estructura no es estática.
• Conocer el modelo de Deriva Continental, sus
aportes y limitaciones para explicar tales transformaciones.
• Apropiarse de la idea de movimiento para comprender a la Tierra como algo cambiante.
• Comprender el Modelo de la Tectónica de Placas
como la integración de diferentes teorías.
• Apropiarse del modelo y poder explicar eventos
como volcanes, terremotos, tsunamis, Islas volcánicas y cordones montañosos.
• Comprender la progresión de la secuencia didáctica
Temas abordados durante su desarrollo: Estructura
interna de la Tierra. Deriva continental de Wegener. Distribución de cordilleras, zonas sísmicas y volcanes. Placas tectónicas. Dorsales oceánicas. Expansión del fondo
oceánico. Eventos explicables a la luz de la teoría. Análisis retrospectivo de la secuencia didáctica utilizada.
4.5 UD: Construyendo la historia de la Tierra, su estructura y dinamismo.
Objetivos de la UD:
• Que los alumnos comprendan que la ciencia avanza a través de modelos, tratando particularmente la
Deriva continental hasta la constitución de la Tectónica de placas.
• Que logren familiarizarse con la escala de tiempo
geológico y con las dificultades para su comprensión a la hora de enseñarlo.
• Que comprendan que la Tierra es un sistema dinámico y su vinculación con los procesos geológicos.
• Que obtengan herramientas para analizar material
sobre la historia de la Tierra y puedan utilizarlo en
el momento de la enseñanza.
• Que se familiaricen con el modelo actual de estructuración y dinámica de la Tierra haciendo hincapié en los espesores relativos de las distintas capas y la generación puntual y localizada del magma, vinculándolo con las ideas previas/obstáculos

El análisis de la implementación de las dos primeras
planificaciones (Arias Regalía y Bonan, 2011, 2013)
mostró que la decisión de iniciar la unidad de ciencias de
la Tierra trabajando sobre la idea de tiempo
característico permitió que los estudiantes, en las
actividades siguientes, pudieran construir la noción de
tiempo geológico de manera significativa.
Las unidades didácticas diseñadas han conseguido
reflejar la mayoría de los ejes propuestos a través de
actividades
didácticamente
fundamentadas,
contribuyendo a que los estudiantes comprendieran por
ejemplo la noción de tiempo geológico y conocieran de
manera cualitativa cómo son algunos procesos que
ocurren en la Tierra. En particular, que el planeta tiene
un comportamiento dinámico aunque muchas veces la
escala temporal involucrada es tan grande que los
procesos no se pueden percibir en el transcurso de la vida
de una persona.
Las actividades permitieron también que los alumnos
vincularan los contenidos disciplinares con los
didácticos, a través del análisis tanto de los obstáculos de
aprendizaje presentes como de las estrategias utilizadas
en la propia clase.
Estas primeras planificaciones no avanzaron sobre
cuestiones epistemológicas o de historia de las ciencias
de la Tierra, lo que si fue abordado en dos de las
siguientes. Los resultados de las implementaciones más
recientes están siendo analizados actualmente.
6 Conclusiones
Las acciones en los niveles involucrados terminarán
conformando un ciclo de indagación, planificación,
implementación, análisis y reimplementación para ajustar
la propuesta, que nos permiten reflexionar y mejorar la
formación docente y, a la vez, producir materiales de
enseñanza de Ciencias de la Tierra que, en una etapa
posterior publicaremos con el fin de socializarlos. Todo
esto posibilita una intervención multiplicadora en el
sistema educativo.
Uno de los objetivos que se cumplen con este
trabajo es el del reposicionamiento de los temas de ciencias de la Tierra en las prácticas de la enseñanza de los
futuros docentes (tanto de los alumnos del profesorado
universitario como de los de primario). Se está atacando
no solo el problema de la falta de formación en sus
contenidos específicos, sino también su idiosincrasia y su
didáctica. Con esto esperamos mejorar la circulación de

conocimientos de geociencias en la escuela, con todo lo
que esto conlleva desde el punto de vista del
posicionamiento de la disciplina en el ideario de la
sociedad, el manejo de conceptos del área a la hora de
analizar crítica e informadamente las cuestiones
referentes a recursos naturales, sustentabilidad, riesgos
geológicos, patrimonio geológico, impacto ambiental,
etc., y la probabilidad de despertar vocaciones en los
futuros científicos.
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Resumo
Todo projeto de engenharia inicia-se pelo conhecimento das condições geológicas da área onde se
pretende implantar uma obra civil. O nível do conhecimento geológico exigido está diretamente ligado ao
grau de complexidade do projeto. Como ponto de partida para o conhecimento do subsolo, as sondagens
diretas a trado, percussão, rotativa e mista, são as investigações mais utilizadas para obtermos
informações da geologia de uma área. Os resultados dessas investigações são apresentados na forma de
um “perfil individual de sondagem”, o qual apresenta um diagnóstico das condições geológicogeotécnicas do local. Entretanto, o padrão de qualidade dos resultados dessas investigações tem
demonstrado que está aquém do esperado e preconizado pelas Normas vigentes. Esta pesquisa tratará de
um item importante para o entendimento do arcabouço geológico local: a descrição/classificação de
sondagens que, sem dúvida, tem-se observado uma frequente falta de comprometimento das empresas
executoras com o contexto geológico do local, refletindo em descrições equivocadas tanto dos solos
quanto dos testemunhos de rocha. A proposta dessa pesquisa será a elaboração e implementação de um
curso de “Classificação de Sondagens”, para a apresentação em perfis individuais de sondagens, a partir
das amostras de solo e de rochas (testemunhos) provenientes das sondagens diretas, tendo como premissa
a classificação tátil-visual, cuja metodologia está vinculada à experiência prática, porém fundamentada
nas normas e práticas vigentes. O curso será aplicado a geólogos e estudantes de Geologia. Desta
maneira, a proposta possui um viés investigativo, mas traz, adicionalmente, um resultado pedagógico
positivo para formação de profissionais da área de geologia de engenharia.

1. INTRODUÇÃO
Todo projeto de engenharia inicia-se pelo
conhecimento das condições geológicas da área
onde se pretende implantar uma obra civil. O nível
do conhecimento geológico exigido está
diretamente ligado ao grau de complexidade do
projeto. Como ponto de partida para o
conhecimento do subsolo, as sondagens diretas
a trado, percussão, rotativa e mista, são as
investigações, indiscutivelmente, mais rápidas e de
menores custos para obtermos informações do
Subsolo.
Todo resultado de sondagem é apresentado na
forma de um “Perfil Individual de Sondagem”, o
qual representa um diagnóstico das condições
geológico-geotécnicas da área em estudo e nele
devem constar todos os dados obrigatórios e
preconizados pelas Normas vigentes, respectivos a
cada serviço de investigação.
As amostras de solo, ou rocha, coletadas nas
sondagens, representam parte de um contexto
geológico maior que precisa ser interpretado. Não
basta identificar um horizonte só pelo aspecto
granulométrico (fração do solo) é necessário
identificar sua origem.
Para cada tipo de obra, seja estrada, barragens,
metro, pontes e até uma simples edificação, há a
necessidade de se conhecer os horizontes
geológicos
presentes,
bem
como:
suas
caraterísticas
geotécnicas,
profundidades,
resistências, o posicionamento do nível de água e
demais aspectos que caracterize o material sob
uma perspectiva geológico-geotécnica. Essas
características auxiliarão na identificação do
comportamento dos materiais frente às solicitações
a que serão submetidos e definição de como
deverão ser escavado e/ou tratado.
2. Objetivo
O objetivo dessa pesquisa será investigar a
elaboração e implementação de um curso de
“Classificação de Sondagens”, para a apresentação
em perfis individuais de sondagens. O ponto de
partida é a classificação tátil-visual, cuja
metodologia está vinculada à experiência do
pesquisador, porém fundamentada nas normas e
práticas vigentes. O curso será aplicado a geólogos
e estudantes de Geologia. Desta maneira, a
pesquisa possui um caráter investigativo, mas traz,
adicionalmente, um resultado pedagógico positivo
para formação de profissionais da área geológica.
Dois fatores contribuíram para a elaboração desse
projeto: O primeiro está relacionado aos resultados
das investigações apresentados pela maioria das

empresas
executoras,
cuja
qualidade
e
confiabilidade encontram-se aquém do esperado
pelo meio técnico. O segundo está relacionado com
a capacitação do profissional de geologia para a
atividade da classificação da sondagem.
Pretende-se com essa pesquisa preencher
primeiramente, uma lacuna curricular, cuja
atividade de classificação de sondagem é de
competência do profissional de geologia, porém
não é ensinada nos cursos de graduação. Segundo,
propor uma diretriz para apresentação da
classificação dos materiais (solos e rochas) nos
perfis individuais de sondagem.
3. A NECESSIDADE DE ENSINAR A
CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS
POR MEIO DE TESTEMUNHOS DE
SONDAGEM
Durante uma mesa-redonda realizada pela ABGE
em 31 de Março de 2013 – “Mesa-Redonda:
Sondagens – Método, Procedimentos e Qualidade,
foi apresentado, dentre outros trabalhos, uma
avaliação sobre a qualidade dos serviços de
investigação executados no Brasil.
Dessa avaliação, constatou-se que: a) o padrão de
qualidade das sondagens tem demonstrado que está
aquém do esperado e preconizado pelas Normas
vigentes, ou seja, as Normas não estão sendo
respeitadas. b) queda no padrão de qualidade
decorrente de três fatores principais: b1) Falta de
mão de obra qualificada – falta de treinamento, b2)
falta de controle de qualidade por parte de quem
executa e b3) falta de fiscalização por parte de
quem contrata os serviços, tendo como
consequência a não confiabilidade nos resultados
e/ou nas informações fornecidas, resultando em
riscos e/ou ônus, para os projetos elaborados a
partir desses resultados.
Essa pesquisa tratará de um item importante para o
entendimento do arcabouço geológico local, a
descrição/classificação de amostras provenientes
das sondagens que, sem dúvida, se observa uma
frequente falta de comprometimento das empresas
executoras com o contexto geológico do local,
refletindo em descrições equivocadas tanto dos
solos quanto dos testemunhos de rocha, sem
considerar, no caso dos solos, a existência da
Norma que preconiza e define o padrão a ser
apresentado.
Vale lembrar que os atores envolvidos neste
processo (que vai da execução da sondagem até
sua apresentação final) encontra-se em situações
opostas no que confere ao grau de instrução e
aprendizado. Na ponta inicial do processo está o

sondador, responsável pela execução da sondagem,
cujo grau de instrução, em geral, é o ensino
fundamental incompleto e quase sempre sem o
treinamento adequado. Na outra extremidade o
geólogo, de nível superior, responsável pela
interpretação dos dados, também sem a
qualificação adequada para exercer essa atividade.
Diante disso, o que se propõe como metodologia
de trabalho para desenvolver a classificação.
- A classificação Tátil-visual dos solos, cujo foco
aproxima-se da mecânica dos solos, e
- a classificação da rocha, cujo foco está voltado
para a geologia e em parte para mecânica das
rochas.
O que se pretende com isso é auxiliar o
aluno/profissional de geologia a desenvolver uma
linha de raciocínio a partir dos saberes adquiridos
na graduação e de uma experiência prática de
campo, cujo produto final é a classificação dos
horizontes geológicos, que possa ser acolhida pelo
meio técnico como uma ferramenta confiável na
busca de parâmetros geológico-geotécnicos ao
desenvolvimento dos mais variados projetos civis.
4. OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO
DESENVOLVIMENTO
DO
MODELO
PROPOSTO:
O perfil individual de sondagem apresenta o
resultado pontual de uma área em que se pretende
investigar. Ele representa as condições dos
horizontes geológicos específico daquele ponto e
precisa ser expandido, considerando as limitações
a que ele representa em relação aos limites de
implantação de um projeto civil. Entretanto uma
campanha de sondagens fornece condições para
que se possa extrapolar o conhecimento de uma
parte para um todo que se busca conhecer e será
mais confiável quanto maior o número de
investigações executadas.
Olhar uma sondagem não é simplesmente uma
questão de “dar uma olhada”. “O geólogo extrai
das pistas do passado eventos e processos, de
maneira análoga àquela em que o médico
interpreta os sinais de uma doença ou em que o
investigador constrói um caso circunstancial contra
o acusado.” (adaptado de Frodeman, R).
Quando se utiliza o termo “classificação”, para os
solos, por exemplo, sempre se remete às
classificações clássicas presentes nos livros de
mecânicas dos solos: Classificação Unificada SUCS; Sistema Rodoviário de Classificação;
Classificação MCT, etc, entretanto para todas essas
classificações é preciso se valer de ensaios de

laboratórios para definição das características dos
solos e consequentemente sua denominação.
A Classificação tátil-visual é um método
qualitativo, que envolve maior subjetividade,
porém, a experiência no manuseio das amostras
contribui para uma menor subjetividade. Para
diminuir essa subjetividade há métodos práticos e
de simples execução que facilitam compreender e
identificar as frações do solo.
A importância na identificação dos horizontes
atravessados por uma sondagem tem por objetivo
conceituar o solo sobre o ponto de vista da
engenharia, uma vez que na geologia o foco é
voltado para a rocha. Não se pode esquecer que,
num país cujo manto de intemperismo é bastante
espesso, é fundamental que o solo seja tratado
como um maciço, com características próprias,
pois a maioria das fundações está assentada nesse
horizonte geotécnico.
4.1. Classificação Tátil-Visual do Solo
Para a classificação tátil-visual, serão testados e
avaliados todos os procedimentos práticos e de
conhecimento no meio técnico, pertinentes para
identificação das frações grossas e finas dos solos,
como:
Teste visual e tátil
Teste de sujar as mãos
Teste de desagregação de solo submerso
Teste da resistência do Solo Seco
Teste de Dispersão em Água
Teste da Mobilidade da Água Intersticial
Quando
possível,
visando
confirmar
quantitativamente as frações do solo, pode-se
recorrer à análise granulométrica, porém nesse
trabalho será dada ênfase aos métodos práticos,
mencionados acima.
Outros aspetos fundamentais em uma classificação
de solo deverão ser considerados, tais como:
- A resistência do solo: a partir dos índices de
resistências obtidos em sondagens a percussão,
também conhecidos como “ensaios de SPT”. Para
isso será feita a abordagem sobre a sondagem a
percussão.
- A cor: No Brasil não há uma carta de cores para
designação dos horizontes geológicos. A NBR6484/2001 sugere nove cores com padrão, sendo
branco, cinza, preto, marrom, amarelo, vermelho,
roxo, azul e verde, com complementares de claro e
escuro. Mas como definir cores num pais cujo
manto de intemperismo é extenso e a palheta de
cores e matizes é bastante variada?

- A gênese: aterros, coluvios, elúvios, aluviões,
tálus e solo de alteração de rocha.

(nome da rocha) até a classificação geotécnica.
Dentro dessa abordagem deverão ser identificados:

Após a identificação tátil-visual das amostras de
solo, propõe-se uma sequência para descrição a ser
utilizada nos perfis individuais de sondagem. A
Figura 1 apresenta os termos mais utilizados no
meio técnico seguindo a sequência de descrição
indicada abaixo.

O litotipo – nome da rocha; textura; estrutura;
grau de alteração e coerência.
A recuperação dos testemunhos por manobra.
Definição
dos
parâmetros:
Grau
de
fraturamento, RQD (Rock Quality Disignation)
ou IQR (Índice de Qualidade da Rocha).
Identificação
das
condições
das
descontinuidades presentes no maciço, como,
inclinação,
rugosidade,
espaçamento,
preenchimento, etc.
Condutividade hidráulica.
Após as análises de todos os parâmetros
necessários para a identificação do litotipo,
propõe-se uma sequência para descrição da
rocha a ser utilizada nos perfis individuais de
sondagem. A figura 2 apresenta uma sugestão
para uma sequência descritiva da rocha.

Granulometria / Complementos / Compacidade
ou consistência / cor/ gênese
Figura 1. Sequência para descrição dos solos,
provenientes de Sondagens, para apresentação em
perfis individuais de sondagens,
GRANULOMETRIA
1ª FRAÇÃO

1° COMPLEMENTO

2ª FRAÇÃO
SILTOSA

2º COMPLEMENTO

POUCO ARENOSA

ARGILA
ARENOSA

ARGILOSO

POUCO ARENOSO

ARENOSO

POUCO ARGILOSO

SILTE

FINA
SILTOSA
MÉDIA
AREIA

OU
GROSSA
ARGILOSA
DE GRANULAÇÃO
VARIADA

Geól. Ivan José Delatim

POUCO ARGILOSA

- COM ENTULHO,
- COM DRTRITOS VGETAIS,
- ORGâNICA
- COM MATÉRIA ORGÂNICA,
- COM FRAGMENTOS DE CONCHAS,
- COM LENTES MILIMÉTRICAS DE ARGILA,
- COM LENTES MILIMÉTRICAS DE AREIA,
- COM PEDREGULHOS FINOS,
- COM PEDREGULHOS FINOS E MÉDIOS.
- COM PEDREGULHOS DE GRANULAÇÃO VARIADA,
- COM SEIXOS ROLADOS (ɸ CM).
- COM LENTES MILIMÉTRICAS DE AREIA,
- MICÁCEO(A).
- POUCO MICÁCEO(A)
- CAULÍNICO,
- POUCO CAULÍNICO

RESISTÊNCIA

COR

CONSISTÊNCIA

BRANCO

( PARA AS
ARGILAS E
SILTES
ARGILOSOS)

GENESE

ATERRO

CINZA
CINZA CLARO

ELÚVIO

CINZA ESCURO
PRETA

COLÚVIO

MARROM
MARROM CLARO

ALUVIÃO

MARROM ESCURO

COMPACIDADE
( PARA AS
AREIAS E
SILTES
ARENOSOS)

VERMELHO
AMARELO

TALUS

VERDE

S.T.B.S.P.

AZUL
ROXO

SOLO DE ALTERAÇÃO

- COM CONCREÇÕES LIMONÍTICOS.
- COM FRAGMENTOS DE ROCHA

- Aula Prática:
Cada aluno receberá uma sondagem concluída:
boletim de campo e as amostras, para a
realização da classificação tátil-visual.
As amostras deverão ser posicionadas em uma
bancada, ou mesa, de maneira a proporcionar
uma leitura visual contínua da esquerda para
direita. Realiza-se a identificação visual dos
horizontes presentes.
Identifica-se a fração dos solos e definem-se os
horizontes, levando em conta todos os métodos
práticos de identificação.
Identificar os horizontes, segundo sua gênese.
Em seguida deverá ser elaborado o perfil
individual da sondagem onde deverão constar
todos os dados preconizados na NBR-6484.
4.2. Classificação de Testemunhos de Rocha.
Como não há uma Norma específica para
classificação de rocha, o que se tem utilizado são
tabelas de parâmetros desenvolvidos a partir de
ensaios e da experiência de órgãos como o IPT,
CESP, além de algumas internacionais.
Recentemente a ABGE tomou a iniciativa de
lançar para o meio técnico o manual Diretrizes
para Classificação de Sondagens, onde foi
agrupada a maioria dos parâmetros largamente
utilizados pelo meio técnico. Entretanto carece de
um critério específico descritivo, mínimo
necessário, para que se organize a descrição da
rocha a ser apresentada nos perfis individuais de
sondagens.
A descrição dos testemunhos de rocha, proveniente
de sondagens, passa por uma sequência de
parâmetros que vão da classificação geológica

Figura 2. Sequência para descrição de
testemunhos de rocha, provenientes de
Sondagens, para apresentação em perfis
individuais de sondagens.

NOME DA
ROCHA

+

COR

TEXTURA

+ (granulometria) +

GRAU DE
ALTERAÇÃO

ESTRUTURA
(importantes)

GRAU DE
COERÊNCIA

+

Informações que ajudem a
caracterizar um nível
eatratigráfico e a maior ou
menor resistência mecânica

GRAU DE FRATURAMENTO

+

maciço
vesicular
folheado
xistoso
calcífero
amigdaloidal
mícáceo

CONDIÇÕES DAS
DESCONTINUIDADES

- Aula Prática:
Os alunos deverão ser divididos em dupla ou no
máximo três pessoas.
Cada dupla receberá uma sondagem rotativa ou
mista, acompanhada do boletim de campo e das
caixas de testemunhos, para que seja feita a
descrição/classificação da sondagem seguindo
critérios estabelecidos para a identificação do
material, que são:
Recuperação / Alteração / Coerência /
Fraturamento/ RQD-IQR e condutividade
hidráulica (se tiver ensaio)
Em seguida deverá ser elaborado o perfil
individual da sondagem onde deverão constar
todos os dados preconizados na NBR-6484 e no
boletim Nº 3 de sondagem da ABGE.
5. AVALIAÇÃO DO CURSO
Será solicitada aos participantes uma avalição
sobre o curso, a partir de um questionamento que
aborde desde a expectativa sobre o assunto, seu
conhecimento prévio, conteúdo programático,
carga horária, facilidade do instrutor em transmitir

o conhecimento, a utilização futura
conhecimento adquirido e material didático.

do

1
2
3
4
5
6

6.
CONSIDERAÇÕES
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO CURSO JÁ REALIZADO
NA CIDADE DE SÃO PAULO.
Nos meses de outubro de 2014 e Fevereiro de
2015, o curso “Classificação de Sondagem” foi
ministrado nas dependências da CPRM na cidade
de São Paulo, como parte de um programa de
cursos extensivos oferecidos pela ABGEAssociação Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental em parceria com a CRPM – Serviço
Geológico do Brasil.
O curso foi ministrado com uma carga horária de
vinte e quarto horas distribuídas em três dias
consecutivos, com 30 participantes, nos moldes
apresentados nesse trabalho.
O curso está voltado aos alunos do último ano do
curso de geologia e geólogos, por entender que se
trata de uma atividade intrínseca da geologia. Foi
surpresa para os organizadores a quantidade de
outros profissionais que fizeram o curso buscando
o conhecimento e aprimoramento pelo assunto.
Verificamos que dos sessenta e cinco participantes,
nos dois cursos, 68% eram geólogos, 27%
engenheiros e 5% outros profissionais, como:
técnicos de laboratórios, sondadores, e empresários
do ramo de geotecnia (donos de empresas de
sondagens).
É fato que a classificação de sondagem é parte de
uma série de outras atividades afins, cuja interface
congrega outros profissionais, cujo objetivo final é
o relatório de apresentação de resultados de
investigações.
De acordo com a avaliação dos participantes a
expectativa em aprimorar-se sobre o assunto foi
atendida, pois oitenta porcento disseram que foi
boa, acredita-se que os vinte porcento que
consideraram satisfatórios estão ligados aos
profissionais que não são da área de geologia e por
isso
apresentam
maior
dificuldade
no
entendimento sobre o assunto. Outro dado
interessante é que setenta e três porcento, já tinha
algum conhecimento sobre o assunto abordado e
que oitenta e um porcento utilizarão os
conhecimentos adquiridos em suas atividades. O
que se observa é uma necessidade casa vez maior
de qualificação profissional nesse seguimento da
investigação geológico-geotécnica.
Tabela 1. Avaliação sobre o curso, solicitada aos
participantes.

7

8

AVALIAÇÃO SOBRE O CURSO
EXPECTATIVA
GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O TEMA
CONTEÚDO DO CURSO
CARGA HORÁRIA
FACILIDADE DO INSTRUTOR EM TRANSMITIR
CONHECIMENTO
UTILIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS
NO CURSO EM SUA EMPRESA/SUA ATIVIDADE
MATERIAL DIDÁTICO

OUTROS COMENTÁRIOS / SUGESTÕES

BOM (%) SATISFATÓRIO (%) INSUFICIENTE (%)
80
20
73
20
7
81
19
64
25
11
89

11

-

81

19

-

62
30
8
- Maior carga horária
- Possibilidade de aula de campo
- Melhorar o material didático
- Falar mais sobre equipamentos
- Falar mais sobre os perfis de sondagens
- Realizar curso em outros estados

7. Conclusão
As conclusões até o momento são bastante
preliminares, mas foi possível observar, nas duas
primeiras turmas em que o curso foi aplicado, que
há uma necessidade latente no profissional de
geologia nessa atividade de “classificar
sondagem”, que só é percebida quando ao geólogo
é solicitado a realizar tal tarefa.
Há várias outras atividades envolvidas no processo
que antecede a “classificação da Sondagem” o que
nos levou a acrescentar ao conteúdo programático
noções dos métodos de investigação praticados,
onde foram abordados os métodos mais usuais para
obtenção do conhecimento geológico como a
sondagem a trado, percussão e rotativa/mista.
Para uma avaliação assertiva do conhecimento
adquirido no curso, por meio do método
apresentado nesse trabalho, propõe-se acompanhar
os trabalhos de classificação realizados por alunos
ou profissionais que já desempenham essa
atividade em sua vida profissional, comparando o
antes e o depois do curso.
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O USO DAS GEOTECNOLOGIAS NO ENSINO FORMAL E NÃO-FORMAL: EXPERIÊNCIAS
COM A FORMAÇÃO CONTINUADA À DISTÂNCIA
Ana Paula Mateucci Milena1, Rosely Aparecida Liguori Imbernon 2
1

Universidade Estadual de Campinas, anamateucci@hotmail.com
2 Universidade de São Paulo, e-mail: imbernon@usp.br

As novas exigências da sociedade, consequências do desenvolvimento técnico e tecnológico, transformaram o
espaço geográfico e, consequentemente, transformaram o “como ensinar” e da mesma forma, o “como
aprender”. Seja ele dentro da escola ou em outros espaços de educação não formal, com o advento das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) e o fácil acesso e curiosidade que jovens e crianças tiveram a
todo esse aparato tecnológico, suas relações transformaram-se. Atualmente, a realidade no processo de
aprendizagem por meio das TIC’s, cada vez mais dinâmico e interativo, nos mostra que nem sempre aqueles que
mediam o conhecimento desse educando acompanham em tempo real as inovações técnicas e tecnológicas.
Neste sentido, o desenvolvimento de metodologias de ensino de Geociências baseadas nas TIC’s, que são
atrativos aos jovens/crianças que já apresentam domínio em diferentes ambientes virtuais de educação, deverá,
também, refletir sobre o domínio destas tecnologias por aqueles que serão responsáveis pelo processo ensinoaprendizagem, tanto em ambiente de educação formal, como não-formal (professores, monitores, etc.). Sabendo
que as crianças já apresentam certo domínio de tais ferramentas, as metodologias de ensino podem, também, se
apropriar e fazer uso destas habilidades, e a partir de ambiente bem estruturados desenvolver competências no
âmbito do ensino de Geociências. Para tal, é necessário que aqueles que irão atuar nestes ambientes de
aprendizagem (professores, monitores, etc.) tenham preparo. Desta forma, essa pesquisa objetiva trabalhar sob
duas vertentes: 1) no âmbito da educação formal: preparando e atualizando o professor a trabalhar com as
geotecnologias que surgem a todo o momento, fornecendo novas, mais atrativas e interativas ferramentas de
ensino de Geociências através de cursos de formação continuada à distância; possibilitando ao professor o
conhecimento de diversas ferramentas, sempre acompanhando o seu desenvolvimento, auxiliando no seu
processo e fornecendo novas bases para seus caminhos em sala de aula; 2) no âmbito da educação não-formal:
no ambiente do Movimento Escoteiro, em que as possibilidades de aprendizagem são consideradas espontâneas,
escolhidas pelos crianças e jovens escoteiros, dentre as chamadas “habilidades/competências” a serem
desenvolvidas. Desta forma, também os monitores, os Escotistas coordenadores de patrulhas e grupos escoteiros
(GE’s) participarão de cursos de formação à distância para desenvolver as habilidades relacionadas às
Geociências de forma dinâmica, interativa, integrada à realidade dos Escotistas e que contemple as tecnologias
atuais com a educação proposta pelo Movimento Escoteiro. Assim, trata-se de uma pesquisa majoritariamente
qualitativa, que buscará explorar e entender o significado e os resultados que esses cursos terão para cada um dos
indivíduos dos diferentes grupos definidos, professores em escolas de educação formal, e voluntários Escotistas
(educação não-formal) de todo o país. Toma-se ainda como base a concepção participatória, sendo que ao longo
do curso os próprios participantes poderão ajudar a planejar as etapas de acordo com suas necessidades/objetivos
educacionais. Ao desenvolver cursos semelhantes que serão aplicados na educação formal e na educação nãoformal, teremos uma base de avaliação do desenvolvimento e do proveito desses cursos em dois ambientes
distintos, e que são a base para a formação de um cidadão crítico, pressupostos da educação.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Palavras-chave: formação continuada, ensino de geociências, tecnologias da informação e comunicação.

20 ANOS DO PARQUE GEOLÓGICO DO VARVITO, ITU-SP: SÓ SE PREVÊ O FUTURO
CONHECENDO VESTÍGIOS DO PASSADO
20 YEARS OF THE VARVITE GEOLOGICAL PARK, ITU-SP: TO UNDERSTAND THE
FUTURE ONE MUST KNOW THE VESTIGES OF THE PAST
CELSO DAL RÉ CARNEIRO
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas.
Caixa Postal 6151, 13083-970, Campinas, SP.
E-mail: cedrec@ige.unicamp.br
Abstract
 The Geologic Varvite Park in Itu, São Paulo State, has completed 20 years last july 23th, 2015. The municipal facility has
yielded a successful scenario for scientific divulgation of geological history. More than 60 thousand people a year have visited the geological site during the last 2011-2014 period. The walls exhibit evidence of the great ice age which affected the Gondwana supercontinent
about 300 million years ago, when the land masses of the present-day South America, Africa, Australia, Antarctica, India and Madagascar
were gathered together, closer to the South Pole. The Moutonnée Rock Park, in Salto, completes the setting, protecting an outstanding
record of glacial striae in a surface of a rounded granitic boss. As the parks are evidence of the glacial origin of rocks of the neocarboniferous-eopermian Itararé Group, they may stimulate young people to choose careers related to Earth studies. When geologists have discovered the rock in the 1940’s, the authorities have decided not to interrupt the mining. Therefore, much of the record was destroyed forever.
Natural parks such as these can have a multiplicating effect in all basic education, since the initial education series, to the other end of the
spectrum, the advanced scientific research.
Keywords
 Education, Geography, transdisciplinary studies, environment, Earth Sciences.
Resumo
 O Parque Geológico do Varvito, em Itu, completa 20 anos em 2015. O investimento municipal difundiu conhecimentos sobre
a história geológica daquela parte da Terra a milhares de visitantes. O público registrado é superior a 60 mil pessoas por ano (dados de
2011-2014). O sítio geológico é um cenário acolhedor para aqueles que desejam conhecer a era glacial que afetou Gondwana, há aproximadamente 300 milhões de anos. O supercontinente reunira, próximo ao polo sul, as massas continentais da América do Sul, África, Austrália, Antártida, Índia e Madagascar. Na vizinha cidade de Salto, o Parque da Rocha Moutonnée cumpre idêntico papel. O registro original, estudado por geólogos nos anos 1940, contém estrias de origem glacial em grande saliência no granito, que comprovam a origem glacial das rochas do Grupo Itararé. Insensíveis aos apelos da comunidade científica, autoridades permitiram que a lavra de granito em Salto
prosseguisse ainda por várias décadas: grande parte do registro foi destruído para sempre. Os parques naturais exercem efeito multiplicativo em toda a educação básica, desde as séries iniciais de escolaridade, até a outra ponta do espectro, a pesquisa científica avançada e
podem estimular jovens de todas as idades a escolher carreiras ligadas ao estudo da Terra.
Palavras-chave
 Educação, Geologia, estudos transdisciplinares, ambiente, Geociências.
Linha temática
 Comunicação e Divulgação das Geociências

1

Introdução

A comunidade geocientífica comemora, em 23 de julho
de 2015, os 20 anos da inauguração pela prefeitura de Itu
do "Parque Geológico do Varvito de Itu". Em 1991 a
prefeitura de Salto havia implantado o "Parque da Rocha
Moutonnée". Os sítios constam da lista de monumentos
brasileiros
(http://sigep.cprm.gov.br/sitios.htm#Vol1)
desde a primeira etapa, quando teve início o esforço da
Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos de inventário sistemático do patrimônio geológico.
Este Nos anos 1940, placas do varvito de Itu vinham
sendo extraídas, para calçamento e edificações, enquanto
a mineração de granito, nas proximidades, expusera
enorme saliência rochosa. Neste segundo local, cientistas
liderados por Octávio Barbosa e Fernando Flávio Mar-

ques de Almeida, docentes da Escola Politécnica da
USP, descreveram em pormenores marcas e estrias na
superfície do granito. A feição foi denominada “Roche
Moutonnée", pela semelhança com a forma de um carneiro deitado no pasto. Pediram a preservação dessa grande
forma (Almeida 1948) considerada singular em Gondwana, e que comprova a origem glacial do Grupo Itararé. A
descoberta da rocha moutonnée permitira interpretar,
pela primeira vez, “o sentido do movimento do gelo neopaleozoico, nesta parte da Bacia do Paraná” (RochaCampos 2002a).
As lavras poderiam ter sido deslocadas para outras
zonas próximas, ricas em afloramentos de granito, o que
preservaria o registro (Almeida e Carneiro 1995). Apenas
nos anos 1980 a mineração cessou; a área fôra abandonada. Da lavra do varvito de Itu restaram imensos paredões. Nos anos 1990, o reconhecimento de que se trata
de dois monumentos geológicos que necessitam de pro-

teção especial levou à implantação de parques naturais
pelos municípios de Itu e Salto.
Aos poucos, vem crescendo a divulgação geológica
sistemática e a inserção da geologia em comunidades
locais e unidades de conservação. Esses elementos contribuem para o desenvolvimento de programas educacionais locais (Mansur et al. 2013), por meio de paineis e
folhetos interpretativos sobre a evolução geológica regional.

verão; no inverno, quando o lago está congelado, decantam-se lâminas escuras de silte/argila. Massas de gelo
desprendidas da geleira transportam blocos arredondados
e estes, à medida que o gelo derrete, fazem “pingar” a
carga sobre o sedimento de fundo e originam os seixos
“pingados ou caídos".
Rochas similares ocorrem nas vizinhanças de Itu e
Salto e em zonas distantes, como nos estados do Paraná e
Santa Catarina: os “folhelhos várvicos no sul do país”
(Oliveira 1929, apud Mattos 2012).

2 Motivação e objetivos do artigo
A presente comunicação pretende avaliar a importância
de ter sido escolhida a rota da preservação de sítios de
interesse geocientífico pelos municípios de Itu e Salto.
Indicamos que a contribuição dos parques para a sociedade ter acesso a conhecimento de Geociências foi valiosa. A cada dia se torna mais relevante o papel estratégico
exercido por museus e parques naturais, como o do Varvito, no âmbito da educação não formal.
Figura 2. P Varvito com laminação ondulada, que evidencia a
presença de correntes na deposição.

Figura 1. Paredão de varvito no interior do parque, com visitantes.

No Parque Geológico do Varvito, o número de visitantes manteve-se alto nos últimos anos (Tab. 1; dados de
2011 a 2014). Embora não seja grande a quantidade de
famílias que visitam o parque sem ajuda de guias ou monitores, é fácil encontrar ali algum tipo de apoio para
atender aos grupos. A quantidade de escolas da região ou
até mesmo de cidades distantes que fazem visitas regulares é surpreendente, sobretudo se considerarmos que o
parque é pouco divulgado por veículos de comunicação.
3 Varvitos
O varvito é um sedimento de ambiente periglacial formado por sucessão rítmica de pares de camadas horizontais
de argila-silte, ou de argila-areia fina, dispostos em estratos horizontais de grande persistência lateral (Mattos
2012). A rocha se forma pela acumulação lenta de partículas em camadas escuras e claras, em bela repetição
(Figs. 1 e 2).
É provável que o ambiente deposicional do varvito
se relacione com um corpo de água ou lago pró-glacial
em contato parcial ou temporário com a margem da geleira (Rocha-Campos 2002b). Correntes de densidade ou
de turbidez depositam camadas/lâminas claras, durante o

O Parque do Varvito, em Itu, é considerado a melhor
exposição conhecida. Ali, “a espessura máxima de ritmito aflorante é de cerca de 15m” (Mattos 2012). Considendo-se: (a) a existência de outra pedreira abandonada
adjacente, situada em nível mais baixo no relevo, e que
extraiu camadas sotopostas às do Parque do Varvito, e
(b) que existem cortes próximos na Rod. do Açúcar onde
afloram horizontes estratificados de varvito, pode-se supor que a espessura total seja bem superior a 30 m.
Tabela 1. Número de visitantes do Parque Geológico do Varvito, por
ano, de 2011 a 2014.

Ano
2011
2012
2013
2014

Total de visitantes
44.249
61.544
62.312
62.132

Fonte: Bene Camargo, administradora do Parque; email de 25.06.2015

4 Abordagens didáticas
Mansur et al. (2013) apontam haver amplo espaço para
desenvolver projetos de geoturismo e de divulgação do
patrimônio geológico para a sociedade; no Brasil, o papel tem sido cumprido por “serviços geológicos e entidades afins de âmbito estadual”, que privilegiam a instalação de paineis interpretativos. Estes orientam o olhar do
visitante e fornecem dados e informações com maior ou
menor nível de detalhe. Nas unidades de conservação
pode-se conciliar, de maneira privilegiada, a divulgação
da geodiversidade juntamente com a da biodiversidade
(Mansur et al. 2013).

É importante refletir sobre o tipo de abordagem didática mais adequado em cada caso específico (Carneiro
et al. 2008). Pastoriza (2013) descreve abordagens que
utilizou nos dois sítios: a poesia, em associação com o
trabalho de campo foram os recursos didáticos, como
formas de sensibilizar o aluno para o “tema da preservação dos sítios geológicos e suas características” e estimular imaginação e a curiosidade, que facilitam “a transposição didática dos processos e dinâmicas naturais no ambiente glacial”.
Alguns visitantes podem sair do parque sem se convencer de que mudanças lentas e contínuas, dos continentes e da atmosfera, tenham alterado o clima e a geografia
do planeta de maneira tão radical. No caso dos alunos de
cursos da Unicamp de Geologia e Geografia isso não
ocorre; sempre que turmas grandes de alunos fazem visita regular ao parque (Carneiro et al. 2008), adota-se roteiro de campo indutivo (Compiani e Carneiro 1993), que
convida o estudante a examinar as rochas presentes nos
cortes, comparando-as com aquelas observadas em outros locais.
Os alunos são orientados a não consultar os paineis
dos parques, ricos em descrições e informações interessantes. Perguntas formuladas pelos guias dirigem o olhar
e captam dúvidas de cada um. Cada grupo acaba sendo
obrigado a voltar para examinar as rochas e captar mais
detalhes, mas isso é estimulante. Ao vencer a barreira de
“olhar com os próprios olhos”, os alunos se sentem recompensados e percebem que realizam trabalho razoavelmente autônomo.
4.1 Parque Geológico do Varvito
A mais precisa interpretação genética das rochas de Itu e
região vincula as rochas do Grupo Itararé a um paleoambiente de natureza glacial-periglacial. Em épocas mais
quentes, as geleiras diminuíram de tamanho, ou desapareceram em alguns locais; em épocas mais frias, aumentaram de tamanho, e recobriram vastas áreas.
4.1 Parque da Rocha Moutonnée
O geossítio é único no Brasil; ali, todo observador consegue comprovar a dedução do sentido de movimento da
geleira neopaleozóica, “de sudeste para noroeste” (Rocha-Campos 2002a). O escoamento da geleira desloca
partículas e fragmentos de rocha que realizam intensa
raspagem da base da geleira, paralelamente ao sentido do
movimento. As estrias alongadas e reentrâncias da superfície do granito possuem aspereza notável, mas é preciso
aproximar-se e movimentar as mãos delicadamente sobre
a rocha para sentir com clareza em qual sentido as mãos
encontram menor resistência da superfície. Uma nova
barreira se coloca ali: além de “usar os próprios olhos”, o
aluno precisa “sentir com o próprio tato”. O trabalho
deve ter supervisão, mas precisa haver certa autonomia.
O Porto de Goes, situado no mesmo ambiente do
Parque da Rocha Moutonnée, na margem esquerda do rio
Tietê, testemunha a colonização a partir do século XVII
(Oliveira 2008): fôra um ponto de partida de expedições

dos bandeirantes rumo ao interior, após vencida a barreira física das cachoeiras de Salto.
Finalmente, é importante realizar observação panorâmica da área ao redor das duas cidades, para comprovar a existência de inúmeras exposições de granitos de
onde se poderia extrair a mesma rocha lavrada no Parque
da Rocha Moutonnée. O local mais indicado é o Parque
das Lavras. Ali estão expostos blocos de granitos polidos
extraídos de pedreiras da região que permitem ter ideia
da grande variedade de tipos de rocha em um único granito pós-tectônico, conhecido como batólito de Itu (Hasui
et al. 1969). No Parque das Lavras, o mirante instalado
no alto da padroeira de Salto, N. Sra. de Monte Serrat,
permite visualizar a paisagem. Oliveira (2008) assinala
que, subindo na imagem da Santa, “é possível observar a
leste áreas de relevo mais movimentado do planalto, e a
oeste áreas mais baixas e aplainadas”. Além do notável
contraste entre domínios difderentes de relevo, o observador pode confirmar com facilidade a enorme quantidade de matacões e grandes blocos graníticos que se espalham na parte mais montanhosa.
A integração das observações de todos os pontos
permite conciliar elementos ligados ao estudo da Terra
em si – os aspectos físicos e naturais – com a atividade
humana, relacionada com a noosfera.
5 Conclusão
A preservação de sítios de interesse geocientífico pelos
municípios de Itu e Salto consagrou parques geológicos
de inestimável valor. O cenário especial justifica plenamente a visitação. No entorno dos parques existem locais
de grande interesse histórico: o Porto de Goes, o Parque
das Lavras e o mirante de N. Sra. de Monte Serrat; do
alto deste último visualiza-se a paisagem de uma pequena
parte da Depressão Periférica Paulista. Em conclusão, os
parques de Salto e Itu ajudam as pessoas a compreender
as limitações e consequências das ações humanas, que
vão muito além de meras alterações da paisagem.
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Em pleno século XXI a sociedade moderna se apropria intensamente de produções do mundo contemporâneo,
sejam livros, filmes, músicas e aparatos tecnológicos. Contudo a comunidade científica tende a suprimir
metodologias não padronizadas. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo principal a
inovação em metodologias de ensino, com foco no ensino de geociências. Como conteúdo referencial das
geociências utilizaremos o estudo dos fósseis, em contraparte ficcional utilizaremos uma grande franquia a atual
cultura pop, The Pokémon Company, a escolha se deve ao forte apelo popular. Esta que dentre seus vários
produtos como desenhos, jogos, brinquedos. Isso também se deve, a influência científica utilizada pelos
criadores da estória Satoshi Tajiri e Ken Sugimori em 1995. Portanto, desenvolveremos a metodologia através de
Pokémon, o nome é a abreviação do japonês ポケットモンスター “Poketto Monsuta” ou “Pocket Monster”,
literalmente Monstro de Bolso, na franquia existem 718 criaturas, dentre as quais, pelo seu potencial
geocientífico abordaremos 12 seres, conhecidos nesse universo como “Pokémons fósseis” ou “Pokémons préhistóricos”. Espera-se que através do conhecimento dos alunos sobre a franquia, consigamos facilitar o ensino
referente a esse conteúdo, uma vez que cada uma dessas criaturas foi baseada em algum fóssil ou animal da vida
real, contextualizando e enfatizando, como o autor se baseou nos conhecimentos geocientíficos sobre criaturas,
restos e nos vestígios das atividades dos organismos vivos que já se extinguiram em nosso planeta. Segundo
Freunderich (2000), “ uma das maneiras de estimular e manter o interesse em ciências é proporcionar um
ambiente contextualizado para o aprendizado, e uma das mais poderosas e flexíveis contextualizações é o estudo
da ficção científica (op. cit., p. 42).
Sendo assim, a pesquisa pretende oferecer um gatilho motivador dos conceitos científicos através da ficção,
problematizando a formação, período geológicos, morfologia e registro, suas semelhas e seus erros, propiciando
o pensamento crítico sobre o referido tema. A ideia desse trabalho se fortalece nos saberes observados em sala
de aula e debatidos entre os professores em ambiente formal e não-formal, afinal, observamos que alguns dos
conteúdos de geociências acabem caindo no desinteresse dos alunos, pois muitas vezes, ele não passe meramente
de replicações de livros didáticos. Piassi (2007) defende que “a ficção científica, por outro lado, parece seguir
justamente o caminho do interesse” (op.cit. p. 20).
Portanto, espera-se que através da Ficção tanto alunos como professor consigam contrastar e/ou complementar
os conteúdos científicos escolares.
Palavras-chave: Ficção, Cultura Pop, Ensino de Geociências
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Abstract

The State Center of Technological Education Paula Souza (CEETEPS), in São Paulo, has been training professionals in various fields,
including environmental, as Technician Environment. The environmental legal education, called "Environmental legislation" contributes to the development of skills, as it helps students to get an environmental legal knowledge focused on the environmental principles of prevention and precaution
assisting its applicability in the environmental management process. The content that make up the course plan (year2010),has treated the discipline,
aimed at developing skills that lead to the acquisition of skills that go beyond the interpretation of legal texts, or the context of public policy information with the reality of students because they deal since fundamental concepts of law and right permeating even international environmental agreements to which Brazil is a signatory. However, this set of content, given broadly, and managed by the teachers themselves do not represent a pattern
plan for discipline. Thus, it is necessary a re-evaluation of the skills required for the course plan accordingly its contents. Furthermore, it is imperative
to rethink who the professionals that CEETEPS admits in its faculty to teach the discipline of environmental legislation, since teachers who are admitted to this labor are both legal professionals, as engineers and technologists, which may not satisfy with quality training to develop the skills and
abilities required for this course.
Keywords technical education, environment, environmental legislation.

Resumo -O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), no estado de São Paulo, vem formando profissionais em diversas
áreas, entre elas a ambiental, como o Técnico em Meio Ambiente. O ensino normativo ambiental, denominado “Legislação Ambiental”, contribui
para o desenvolvimento de competências na medida em que oferece aos estudantes conhecimento legal ambiental focado nos princípios ambientais da
prevenção e da precaução auxiliando sua aplicabilidade no processo de gestão ambiental. Os conteúdos que compõem o plano de curso (2010), tratados pela disciplina, visam o desenvolvimento de habilidades que levam à aquisição de competências que vão além da interpretação de textos jurídicos,
ou ainda a contextualização de informações de política públicas com a realidade dos educandos, pois tratam desde conceitos fundamentais de legislação e direito permeando, inclusive, os acordos internacionais ambientais dos quais o Brasil é signatário. No entanto, este conjunto de conteúdos,
ministrado de forma ampla, e gerenciado pelos próprios docentes, não se configura em um plano padrão para a disciplina. Assim, se torna necessário
uma reavaliação das competências exigidas pelo plano de curso, consequentemente de seu conteúdo. Outrossim, torna -se imperioso o repensar sobre
quem são os profissionais que os CEETEPS admite em seu corpo docente para ministrar a disciplina de Legislação Ambiental, visto que, os docentes
que são admitidos para este labor são tanto profissionais da área jurídica, quanto engenheiros e tecnólogos, o que podem não satisfazer com qualidade
formativa a o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pela disciplina.
Palavras-chave ensino técnico, meio ambiente, legislação ambiental.
Linha temática

Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

1. Introdução
O Centro Estadual de Educação Técnica Paula Souza
(CEETEPS), responsável pela educação técnica pública
no estado de São Paulo, trabalhando sob os princípios da
formação por competências, forma profissionais em
diversas áreas, entre elas a ambiental. O curso Técnico
em Meio Ambiente capacita jovens e adultos para “cuidar” do ambiente e do homem; conta hoje, segundo seu
próprio banco de dados (2015), com 41 unidades que
oferecem o curso Técnico em Meio Ambiente, totalizando 2.253 alunos matriculados nos três módulos do curso.

O perfil do Técnico em Meio Ambiente formado pelo
CEETEPS deverá ser de um
“(...) profissional que identifica as intervenções ambientais, analisando suas consequências e propondo ações
para prevenção, otimização, minimização e/ou remediação de seus efeitos, utilizando, para isso, tecnologias disponíveis associadas às diversas áreas do conhecimento.
Atua de forma proativa e ética, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, seguindo os princípios da legislação ambiental (DEMAI, 2009, p.169).”

O Técnico em Meio Ambiente encontra vasto mercado de trabalho que lhe permite desempenhar as competências e habilidades que obteve em sua formação. Esta-

belecimentos industriais e agroindustriais, empresas
agropecuárias, mineradoras, empresas públicas de controle de poluição, empresas de consultoria, órgãos públicos, prefeituras municipais, parques, reservas ambientais
e centros de pesquisa são algumas das áreas que podem
estar empregando um profissional com tal formação.
Portanto, a plena observância dos preceitos elencados até
agora se torna essencial, e a responsabilidade da formação de tais profissionais pelo CEETEPS torna-se gigantesca, à medida que se preza pela excelência da qualidade.
2. Princípios jurídicos ambientais na formação
Técnica em Meio Ambiente
Baseando-se em Esser (1961) e Mello (2004), “Princípio” é fundamento e razão, norma nuclear a ser seguida e
respeitada, elemento essencial que o Operador do Direito
deve ter plena observância e consciência, e em se tratando daquele profissional o qual tem como incumbência a
transmissão do conhecimento jurídico, essa importância
se torna vital.
Neste sentido, para se formar um olhar crítico da Legislação Ambiental na formação técnica ambiental, é
necessário aprofundar a análise de preceitos jurídicos do
Direito Ambiental, em especial no que dispõem os Princípios Ambientais, dando-se destaque na análise em que
se referem a Prevenção e a Precaução, que visam a não
ocorrência de um dano ambiental através da adoção de
ferramentas técnicas e legais neste sentido. Caminhando
por esta correlação entre o conhecer jurídico ambiental e
a plena formação técnica em Meio Ambiente, atinge-se
assim o perfeito ensino de legislação ambiental.
Deve-se, portanto, considerar as diferenças inerentes
aos Princípios da Prevenção e Precaução.
Prevenir, do latim praevenire, quer dizer, impedir
que algo aconteça. O Princípio da Prevenção ensina que
deve-se proteger o Meio Ambiente, impedir que aconteça, diferentemente, como observado a seguir, males e
riscos, estes conhecidos e previsíveis, impondo medidas
acautelatórias em relação a tais.
Já Precaução, ou em sua origem latina praecautio onis, é a medida antecipada que visa afastar o risco desconhecido. No Direito Ambiental o Princípio da Precaução
está relacionado a antecipação de riscos e males desconhecidos e imprevisíveis, notadamente para os quais
ainda não haja certeza científica.
De qualquer forma, tratando-se de Princípios, os
quais têm como escopo e objetivo principal a preservação do Meio Ambiente equilibrado, tratando-se ainda de
riscos conhecidos e outros encontrados na incerteza, as
atitudes e atividades as quais afetam o Meio Ambiente
de qualquer forma, no âmbito balizado por tais Princípios devem ser restritivas e conscientes, amparadas pelos
diplomas legais existentes.
3A formação do Técnico do Meio Ambiente pela
Legislação Ambiental
A presente análise focalizará as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por alunos por meio

das bases tecnológicas da disciplina Legislação Ambiental, em relação ao perfil do profissional que deve ser
formado, de acordo com a construção curricular no plano
de curso de 2010, elaborado pelo CEETEPS.
O curso, pertencente ao eixo tecnológico “Ambiente
e Saúde”, está estruturado em três módulos terminais de
ensino, articulados entre si, podendo ter carga horária de
400 ou 500 horas semestrais, distribuídas entre seus
componentes curriculares (disciplinas) de acordo com a
proposta do Laboratório de Currículos do CEETEPS.
Cada componente curricular da grade curricular, seja
ela de 400 ou 500 horas semestrais, possui competências
e habilidades a serem desenvolvidas pela prática
pedagógica dos docentes, tendo como meio os conteúdos
disciplinares, aqui intitulados “bases tecnológicas”.
O ensino de leis ambientais, componente curricular
denominado “Legislação Ambiental”, contribui para o
desenvolvimento das competências na medida em que
deve oferecer aos estudantes conceitos científicos e
informações jurídicas que auxiliem a desenvolver os
Princípios Ambientais da Precaução e Prevenção,
visando sua aplicabilidade no processo de gestão
ambiental.
Este componente curricular (disciplina) sempre
esteve presente no terceiro módulo dos currículos da
formação técnica ambiental, mas sua transformação de
“componente curricular” frio em conceito dinâmico pelo
docente sofreu pela falta de capacitação de tal
profissional, nem sempre exigido pelo CEETEPS tal
conhecimento e formação.
Cada componente curricular da grade curricular
possui competências e habilidades a serem desenvolvidas
pela prática pedagógica dos docentes, tendo como meio
os conteúdos disciplinares.
As competências a serem desenvolvidas pelos alunos,
no processo ensino-aprendizagem, caracterizam-se por
“interpretar” a legislação ambiental, o que vem requerer
dos alunos competências fundamentais de leitura e
escrita. Essas competências referem-se à educação
básica, período em que os alunos devem ser
alfabetizados para o desenvolvimento de outras
competências. Já as habilidades requeridas buscam
contextualizar a legislação ambiental brasileira nos
âmbitos federal, estadual e municipal, o que gera um
enlace entre as possíveis leis e programas a serem
estudados. (Tabela 1)
Partindo-se deste entrelaçamento jurídico, as bases
tecnológicas podem ser direcionadas de acordo com a
contextualização do local ou região onde se insere a
unidade escolar. Contribuindo para a contextualização,
tem-se por base a Política Nacional de Meio Ambiente Lei n.º 6938/81, a qual sustenta todas as demais leis a
serem
trabalhadas
pelo
docente.
Neste sentido, a disciplina visa o desenvolvimento de
habilidades que levam à aquisição de competências que
vão além de interpretar textos jurídicos, ou ainda
contextualizar informações de política públicas com a
realidade dos educandos.

Tabela 1. Competências, habilidades e bases tecnológicas em
Legislação Ambiental
COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1. Interpretar a
legislação Ambiental Brasileira e Internacional.

1.1 Acessar e consultar banco de
dados sobre legislação ambiental.
1.2. Pesquisar
Políticas Públicas e
Programas de Meio
Ambiente.
1.3. Contextualizar
informações sobre
Políticas Públicas e
Programa Nacional,
Estadual e Municipal sobre o Meio
Ambiente.

BASES
TECNOLÓGICAS
1. Conceitos fundamentais de legislação e
direito
2. Instituições de
Direito Público e
Privado
3. Legislação Ambiental Brasileira
4. Legislação Ambiental Internacional:
normas;
convenções;
atos
5. Responsabilidade
por danos socioambientais
6. Acordos Internacionais
7. Política Nacional de
Meio Ambiente
8. Programa Nacional,
Estadual e Municipal
do Meio Ambiente

Fonte: Centro Paula Souza, 2010.

Acrescenta-se ainda, a necessidade de se especificar
nos conteúdos os estudos sobre o Artigo 225 da
Constituição Federal, uma vez que a Constituição
Federal hierarquicamente é o mais importante diploma
legal brasileiro. Desta forma, o citado artigo traz em seu
caput, o alargamento do conceito de meio ambiente
como fator preponderante a preservação do direito à
vida. Entende-se por direito à vida, posto que além de
garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o apresenta como um bem de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida. Outrossim, o
meio ambiente, embora uno, quatro são seus aspectos,
pois além da questão biológica e de saúde, e que
compreendem a água, o ar, a flora, a fauna, encontram-se
protegidos também o meio ambiente do trabalho, o meio
ambiente cultural e o meio ambiente artificial ou
construído. E especial destaque deve ser dado ao fato que
junto com o direito, exsurge um dever com o meio
ambiente que é imposto tanto ao Poder Público como a
coletividade. E em seu §3º , de forma complementar aos
princípios já expostos, o Princípio do Poluidor Pagador
apresenta tríplice responsabilidade constituicional a que
estará sujeito o poluidor ou degradador ambiental, e isto
se dá nas esferas do Direito Civil, Direito Penal e Direito
Administrativo, concomitantemente.
4 O docente em questão
A função do Estado, entre outras, enquanto órgão
responsável pela defesa e prevenção do meio ambiente,
deve obrigatoriamente respeitar e perseguir a
observância responsável e gestão plena na formação dos

futuros Técnicos, devendo dispor aos alunos, de forma
precisa a disciplina de Legislação Ambiental.
E sendo assim feito, consequentemente o Técnico em
Meio Ambiente, quando no mercado, possuirá a plena
capacitação para o entendimento amplo da Legislação
Ambiental, como também desenvolver as ferramentas
certas para aplicabilidade de tal legislação.
A discussão proposta é se o discente, do curso de
Técnico em Meio Ambiente, recebe minimamente a
chance de, senão receber, conhecer a legislação
ambiental de forma correta, em especial no CEETEPS.
O processo de formação de qualquer aluno, assim
como no Técnico em Meio Ambiente formado pelo
CEETEPS, inicia-se pela contratação do corpo docente e
técnico. Observa-se o que prevê o CEETEPS (2009, p.
59) em relação à contratação de tais profissionais:
“A contratação dos docentes e técnicos, que irão atuar no
Curso de TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, será feita
por meio de Concurso Público como determinam as normas próprias do CEETEPS, obedecendo à ordem abaixo
discriminada:
Llicenciados na Área Profissional relativa à
disciplina;
Ggraduados na Área da disciplina;” (grifos
nossos).

No parágrafo acima, responsavelmente, vê-se
revestida a importância em se ter nos quadros de
docentes, profissionais que possuam plenamente a
competência para disseminação do conhecimento
específico para cada disciplina, fato este que,
infelizmente, não se consolida nas salas de aula em se
tratando do componente curricular “Legislação
Ambiental”, pois na maioria das vezes, o docente que
ministra tal disciplina não é licenciado ou graduado na
área do Direito, e sequer possui formação na area do
Direito Ambiental.
Qual a importância de se ter docentes que ministram
aulas sobre legislação formados na área jurídica e com
competência para a disciplina?
A importância é maciça, pois saber o Direito é
conhecer e, consequentemente, ter a capacidade de
revelar os pontos secantes e distantes entre o
subjetivismo legislativo e o objetivismo das relações
humanas. É saber identificar as interrelações dos gêneros
e espécies das interpretações dentro da dogmática
hermenêutica. Com isso o Operário do Direito, ou nesse
caso o docente jurídico, deve ser possuidor de tais
faculdades, conseguindo efetivamente relacionar a frieza
da carta legislativa com o dinamismo das relações
humanas, através de uma visão objetiva e,
principalmente, sendo hábil em transportar esta visão
sobre os desígnios da lei e sua ligação íntima e
necessária, aos seus alunos.
Neste sentido, o docente responsável pela disciplina
Legislação Ambiental deve ser capaz de apresentar para
o aluno, as bases estruturantes do Direito, para, a partir
do Texto Constituicional, analisar os diversos diplomas
legais que compoem o arcabouço do Direito Ambiental
brasileiro.

5 Conclusão
Observando as relações possíveis entre a legislação
ambiental brasileira , a Constituição Federal e às
legislações
educacionais,
surgem
alguns
questionamentos:
(a)qual é a real formação do Técnico em Meio
Ambiente do CEETEPS?
(b) quais seriam os objetos de estudo da disciplina
“Legislação Ambiental”?
O conteúdo oferecido pelo componente curricular em
questão não é satisfatório na medida em que os docentes
possuem livre escolha para ministrar o assunto preferido
ou aquele que dominam mais, sem necessáriamente
possuírem formação específica para tanto. As
competências desenvolvidas pela disciplina resumem-se
à competência leitora do aluno, não satisfazendo
plenamente a formação para o perfil desejado do aluno
egresso.
Resultam desta revisão propostas de novas
competências para este componente curricular, além da
interpretação da legislação ambiental, como segue: (a)
distinguir as várias espécies de normativos legais de
apresentação da legislação ambiental; (b) interpretar e
analisar textos jurídicos; (c) diagnosticar situações de
aplicabilidade da legislação ambiental; e (d) utilizar de
forma eficaz o conjunto de leis que favorecem a
preservação e conservação ambiental.
A partir destas competências, os alunos poderiam
desenvolver as habilidades inerentes ao plano de curso.
Entretanto,
as
ferramentas
necessárias
para
desenvolvimento de tais habilidades, as bases
tecnológicas, também devem ser reavaliadas, justamente
para que haja uma padronização curricular no âmbito das
legislações federais e estaduais. De sorte, resta aos
docentes contextualizar a legislação municipal no
processo de ensino.
Sugere-se, portanto, uma reavaliação do plano de
curso, como também dos profissionais admitidos como
docentes deste componente curricular. Embora o
Catálogo de Requisitos de Titulação do CEETEPS
(Deliberação Ceeteps-6, de 16-7-2008) autorize vários
outros profissionais não jurídicos a ministrarem tal
componente curricular, faz-se necessário uma
especificação no processo de avaliação curricular da
formação profissional a ser admitida, restringindo-se a
lista de profissionais habilitados.
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CLASSROOM
WAGNER DA SILVA ANDRADE
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra (PEHCT),
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas.
Caixa Postal 6151, 13083-970, Campinas, SP.
E-mail: <wagnerandrade@ige.unicamp.br>, <profgeowagner@gmail.com>
Abstract The teaching of Earth Sciences involves the need for understanding and spatial visualization of different structures resulting
from deformation in the fields brittle, brittle-ductile and ductile, these deformations, roughly speaking, are grouped as folds and faults.
Students have difficulties viewing and spatial interpretation of the three-dimensionality of these forms, perhaps because of a lack of
spatial geometry fundamentals or technical drawing. This article presents a possible alternative to minimize this problem by proposing the
construction, with simple materials and easily accessible, three-dimensional models of folds and faults, to contribute in the teachinglearning process, through play activities.
Keywords Education, Structural Geology, Earth Sciences.
Resumo O ensino de Ciências da Terra envolve a necessidade de compreensão e visualização espacial de diversas estruturas resultan tes de deformações nos domínios rúptil, rúptil-dúctil e dúctil, essas deformações, a grosso modo, são agrupadas como dobras e falhas. Os
alunos apresentam dificuldades de visualização e interpretação espacial da tridimensionalidade dessas formas, talvez devido uma carência
de fundamentos de geometria espacial ou desenho técnico. O presente artigo apresenta uma possível alternativa para minimizar esse problema, ao propor a construção, com materiais simples e de fácil acesso, de maquetes tridimensionais de dobras e falhas, visando contri buir no processo ensino-aprendizagem, por meio de atividades lúdicas.
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Introdução

O ensino de Ciências da Terra tem como principal objetivo entender os processos que regem a dinâmica do planeta Terra e suas implicações nos fenômenos observados
no ambiente onde vivemos (Bourette et al. 2014). Contudo, no caso do ensino médio, observa-se dificuldade de
encontrar materiais didáticos que auxiliem o processo ensino-aprendizagem.
Elaborar atividades interativas e práticas é uma alternativa apropriada (Imbernon et al. 2009), já que “pressupõe aulas mais interessantes, dentro de uma metodologia investigativa e colaborativa que possibilite a participação dos alunos no processo de ensinar e aprender”
(Bourette 2014).
O ensino de Ciências da Terra envolve a aquisição de conhecimentos básicos de Geologia Estrutural, o
que requer a capacidade de visualização de objetos tridimensionais, porém “os alunos se complicam na visualização dos objetos tridimensionais dados através de representações no plano” (Ritter 2011). Salazar et al. (2008)
acrescenta que, “Pesquisas em educação matemática assi-

nalam a existência de dificuldades na aprendizagem de
geometria espacial fortemente relacionadas a visualização, compreensão e apropriação de conceitos geométricos”.
“...ressaltamos a carência de atividades que permitam o
desenvolvimento do conhecimento geocientífico, que
precisa ser suprido a partir de iniciativas na forma de
atividades práticas voltadas para o ensino e divulgação
de Geociências”(Bourette et al. 2014).
Garcia et al. (2014) chamam a atenção para o fato de
que:
“Questões evolutivas que envolvem os processos e a dinâmica terrestre são pouco aprofundados pelos professores, que também não apresentam formação adequada
para que sejam abordados de forma abrangente (Garcia
et al.2014 , p. 332)”.

2 Justificativas e motivação da pesquisa
O presente trabalho procura contribuir para enfrentar as
dificuldades que muitos alunos apresentam em visualização 3D (tridimensional) no campo. Os professores encontram dificuldades para aquisição e/ou compra de simulações em 3D; portanto, é necessário indicar ao professor que é importante e ao mesmo tempo viável produzir seu próprio material. A pesquisa explora a alternativa
de o próprio aluno construir modelos concretos, com
base nos conceitos desenvolvidos nas aulas. A montagem
de maquetes com base em conceitos permite melhor
compreensão de conceitos básicos de Geologia Estrutural, além de tornar o aluno protagonista da própria aprendizagem.
O caráter inovador deve-se à possibilidade de se reproduzir os materiais didáticos em qualquer situação. Assim, o professor pode dispor de novas alternativas de ensino, e se oferecem ao aluno novos recursos de aprendizagem. Garcia et al.(2014) ressaltam que:
“O desenvolvimento da autonomia do aluno permite que
a mediação realizada pelo professor não se limite a
transmitir informações, mas que ele/ela apresente elementos de construção do conhecimento com a participação do aluno, passando da 'informação' ao conhecimento (Garcia et al.2014 p. 332).
3 Objetivos
Os objetivos que se pretende atingir na pesquisa incluem:
(a) auxiliar a criação/construção/produção de blocos diagramas com material reciclável para apoiar a visualização de deformações tectônicas nas aulas de Ciências da
Terra; (b) desenvolver interesses e habilidades necessárias à produção de recursos didáticos e tornar o processo
ensino-aprendizagem mais prazeroso; (c) dinamizar as
aulas de Ciências da Terra, na medida em que se produz
material didático contextualizado com a aula; (d) participar do processo de construção do conhecimento pelo aluno; (e) prover o professor com materiais didáticos; (f) familiarizar o aluno com conceitos básicos de Geologia Estrutural; (g) ilustrar a importância da Geologia Estrutural
para entendimento dos processos internos que geram deformações e os fatores que as determinam, como pressão,
calor e tempo, e, finalmente (h) entender a relação entre
deformações e a formação de montanhas, ocorrência de
deslizamentos, localização de recursos minerais.

substrato, a esculturação do relevo é, em larga medida,
um dos resultados da interação das esferas terrestres.
“A Geologia Estrutural, uma das especialidades das Ciências da Terra, trata dos processos deformacionais da
litosfera e das estruturas decorrentes dessas deformações. Investiga, de maneira detalhada, as formas geométricas abrangendo da escala microscópica a macroscópica...” (Teixeira et al. 2010)
Dobras constituem ondulações de dimensões variáveis que podem formar sistemas e arranjos complexos.
Formas dobradas individuais podem ser classificadas por
meio de parâmetros como amplitude e comprimento de
onda. A deformação altera a conformação de uma superfície pré-existente, que pode ser tanto uma estratificação
reliquiar de natureza sedimentar ou uma foliação metamórfica.
Falhas correspondem a deformações rúpteis, definidas em geral por descontinuidades, cujas superfícies
apresentam deslocamento diferencial (rejeito) que pode
variar desde alguns milímetros ou poucos centímetros até
centenas de quilômetros.
4 Materiais e métodos
Para a confecção das maquetes é necessário dispor de:
caixas de papelão de diversos tamanhos, tinta guache de
cores diversas (óleo, aquarela etc), pincéis, cola branca,
tesoura, lápis, tecido branco (como por exemplo uma camiseta velha) (Fig. 1).
Na etapa de preparação da atividade, durante a aula,
será sorteada uma estrutura diferente para cada aluno,
que deverá pesquisar o modelo a ser reproduzido em 3D
na caixa de papelão.
As caixas de papelão devem ser encapadas (Fig. 2);
o tecido branco será colado com cola branca, para melhor fixação da tinta guache ou outra tinta disponível. As
caixas também poderão ser encapadas com papel branco
e coloridas com lápis de cor ou canetas hidrográficas. A
partir do desenho proposto, o aluno deve desenhar, com
a ajuda do professor, com lápis preto, as linhas que definem a estrutura escolhida. Iniciar a pintura das camadas
com cores diferentes para melhor visualização das deformações.

“Ao construir modelos o aluno passa a ter noções práticas de proporção, orientação, localização e relação dos
fenômenos físicos e humanos no espaço, desperta o interesse ao torná-lo protagonista” (Luz e Brisk 2009).
As deformações presentes na crosta terrestre resultam da atuação de forças internas e externas que determinam a edificação das cadeias montanhosas e até mesmo a
própria conformação das placas tectônicas. Devido à influência dos fenômenos tectônicos, das estruturas das rochas e da atuação de processos de erosão diferencial, que
por sua vez dependem da natureza dos tipos rochosos do

Figura 1. Materiais necessários para desenvolver a atividade.

A montagem de maquetes favorece a compreensão
de conceitos básicos de Geologia Estrutural, além de tornar o aluno protagonista da própria aprendizagem.
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Figura 3. Desenhando as estruturas com lápis.

Figura 4. Desenhando o contorno com caneta de tinta para tecido.

Para aulas inclusivas de alunos com deficiência visual, podem ser propostas que as estruturas apresentem texturas diferentes, usando cola branca e aplicando grãos de
arroz, feijão ou miçangas de diversos tamanhos para aumentar a sensação táctil.

Figura 5. Finalizando a pintura das estruturas com tinta guache.

5 Conclusão
Muitos alunos apresentam dificuldades para visualizar
feições tridimensionais. A deficiência pode ocorrer tanto
no campo como no ambiente mais controlado da sala de
aula. Os professores, por sua vez, devem considerar alternativas que lhes permitam produzir material didático
de baixo custo. Os resultados preliminares da pesquisa
que vem sendo conduzida revelam ser frutífera a alternativa de o próprio aluno construa modelos físicos de estruturas geológicas, com base em conceitos desenvolvidos
durante as aulas.
A facilidade de acesso aos materiais favorece aplicação da atividade em qualquer condição. A atividade permite a visualização das estruturas e deformações de forma tridimensional, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. A prática de atividades lúdicas atrai o
interesse dos alunos.
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Abstract⎯ The present work is devoted to investigate how students of undergraduate courses on Environmental Engineering from Uberaba,
MG, Brazil, understand climate change. Anthropogenic global warming is one of the most globally discussed environmental issue. However, it
is a controversial theme since there are scientists who admit the changes as part of the planet's natural transformations. It is a complex subject,
which needs to be critically discussed and understood. Because of that, it is evident the importance of education and, specifically, the contribution of Earth Sciences knowledge. To achieve the proposed objective, it has been used a qualitative questionnaire, that has been answered by the
students of selected disciplines, and Discursive Textual Analysis. Results have shown that most of the participant consider human’s influence
on global climate. Even recognizing the natural processes influence, anthropogenic activities role was not dismissed. Furthermore, it was possible to infer that the theme may be taught predominately through anthropogenic view, in the context of the investigated courses.
Keywords⎯ Climate change, Environmental engineering, Geosciences
Resumo⎯ Este trabalho buscou investigar a percepção de alunos de cursos de engenharia ambiental da cidade de Uberaba, MG, sobre o tema
das mudanças climáticas. O aquecimento global antropogênico é uma das questões ambientais mais discutidas atualmente. Porém, o tema se
mostra controverso, já que um grupo de cientistas admitem as mudanças como parte das transformações naturais do planeta. O fato é que se trata de uma questão de extrema importância e urgência, que deve ser compreendida de forma crítica e responsável, o que evidencia a importância
do campo educacional neste processo. Fica evidente também a contribuição dos conhecimentos geocientíficos na análise da questão, devido à
abordagem interdisciplinar utilizada para o entendimento do planeta. Para se alcançar o objetivo proposto, foi aplicado um questionário qualitativo aos alunos de disciplinas selecionadas. A metodologia de análise das respostas foi a Análise Textual Discursiva. Os resultados mostraram
que a maioria dos respondentes considerou a influência das atividades antrópicas no clima global, e, mesmo reconhecendo a influência de processos naturais, o papel das atividades humanas não foi desconsiderado. Inferiu-se, ainda, que o tema pode estar sendo abordado nos cursos
predominantemente a partir da ótica antropogênica.
Palavras-chave⎯ Mudanças climáticas, Engenharia ambiental, Geociências
Linha temática⎯ Geociências no Ensino Superior
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Introdução

O curso de engenharia ambiental possui uma base bem
distinta de outras modalidades da engenharia, aliando
conhecimentos básicos em ciências exatas e conhecimentos básicos em ciências naturais, além de uma parte
específica que visa capacitar o egresso para atuar na
avaliação, prevenção, mitigação e remediação de impactos ambientais, e no desenvolvimento, aplicação e gestão
de tecnologias para estes fins. Tal formação deveria,
também, conferir ao egresso ampla visão dos processos
naturais, uma vez que é uma habilitação com maior fundamentação em biologia, ecologia e ecossistemas
(ANDRADE e ZAIAT, 2013). Neste sentido, obviamente, problemáticas ambientais como a questão energética,
a degradação de áreas, os recursos hídricos e a questão
climática apresentam interfaces com os possíveis campos de atuação profissional deste engenheiro.

A questão do clima e suas mudanças é uma das
mais relevantes no cenário ambiental na atualidade. Não
obstante sua relevância, configura-se como uma questão
controversa, especialmente nos meios científico e acadêmico. Quanto ao debate do tema pela parcela da sociedade alheia à academia, concordamos com Ramos
(2010), que aponta que a controvérsia entre os discursos
científicos sobre o tema é silenciada, em maior ou menor medida, pela divulgação da grande mídia. Esta controvérsia está relacionada às influências sofridas pelo
sistema climático terrestre – ou, de acordo com o termo
técnico, às forçantes climáticas. Galvão e Silva (2013), a
respeito do debate sobre forçantes que influenciam ou
não o clima, informam, de maneira generalizada, que os
discursos sobre essas influências circulam entre sendo a
própria dinâmica interna do planeta, os forçamentos
externos e os forçantes antrópicos.
Mais especificamente, a controvérsia mencionada
está relacionada a se atribuir as atividades humanas como uma forçante climática. Segundo Onça (2011), o

aumento da temperatura que vinha sendo sentido desde
meados da década de 1970 foi atribuído, em 1988, ao
aquecimento global antropogênico, e, reconhecendo
formalmente esta ameaça, a Organização Meteorológica
Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente estabeleceram, neste ano, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para avaliar as informações científicas, técnicas e socioeconômicas sobre o assunto. De acordo com os dados coletados
na superfície terrestre e com os modelos computacionais
utilizados nas pesquisas sobre a temperatura do planeta,
a influência da atividade antrópica no clima é atualmente considerada superior à influência dos processos naturais. E, por este motivo, estabilizar os níveis de gás carbônico na atmosfera, a fim de que se evite o aumento da
temperatura superficial do planeta, é hoje um relevante
objetivo a ser alcançado pelos governos, e uma das principais discussões ambientais.
O Brasil, por exemplo, signatário da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
(UNFCCC – United Nations Framework Convention on
Climate Change), um tratado internacional resultante da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992, comprometeu-se a reduzir as emissões antrópicas de gás carbônico em conformidade com
as exigências da convenção. Assumir este compromisso
demandou o estabelecimento de instrumentos específicos
em diferentes níveis institucionais. Estes instrumentos
foram previstos na Política Nacional sobre Mudança do
Clima (em seus artigos 6º e 7º). Em nível internacional,
existe, atualmente, uma estrutura de cooperação já bem
estabelecida, dedicada ao estudo, discussão e tomada de
decisões com relação ao tema.
Não obstante este cenário, existem cientistas cujos
estudos apontam a impossibilidade de a ação humana
desencadear uma mudança de magnitude global no sistema climático, contrariando a considerada “grande
maioria” de estudiosos do clima – os cientistas “céticos”
(DURKIN, 2007; MOLION, 2011; SUGUIO, 2010).
Molion (2011), por exemplo, afirma que a variabilidade natural do clima não permite atribuir o aquecimento da superfície terrestre à intensificação do efeito
estufa causado por atividades humanas e que a aparente
consistência entre registros históricos e as previsões dos
modelos não significa que o aquecimento esteja ocorrendo. E dá exemplos de registros que conflitam com a
hipótese de um efeito estufa intensificado pelo aumento
da concentração de CO2 atmosférico: em determinados
períodos, quando o lançamento de CO2 era inferior ao
atual, houve aquecimento, e, em momentos de desenvolvimento econômico acelerado, como por exemplo o pósSegunda Guerra Mundial, observou-se resfriamento.
Segundo Bacci e Martins (2013, p. 276), “dado que as
variações naturais de temperatura observadas no
são da mesma ordem de magnitude que aquelas que
ocorreram recentemente, não é absolutamente certo que,
qualquer parcela dos aumentos observados nos últimos
100 anos possa ser atribuída à intensificação do efeito
estufa”, Suguio (2008) explica que no momento não há

testemunhos para se atribuir o aumento de temperatura
observado durante o século XX à recuperação natural do
clima ou às atividades industriais antrópicas. O autor
menciona a possibilidade de recuperação natural do clima considerando que se acredita que durante a Pequena
Idade do Gelo (1540 a 1890) a temperatura média do
planeta tenha chegado a ser 2º centígrados inferior a
atual (SUGUIO, 2008, p. 15).
Considerando esse cenário, ressaltamos o papel da
Educação para a formação de cidadãos críticos e reflexivos sobre a realidade ambiental. E, pensando-se no âmbito educacional, o seguinte questionamento vem à mente: como discutir um tema tão complexo?
Especialmente no âmbito do curso de engenharia
ambiental, em que a disciplina de Climatologia é definida (pela Portaria n.º 1.693, de 05 de dezembro de 1994,
que institui o curso) como uma matéria de formação
profissional geral, e cujas competências dos egressos
estão relacionadas ao monitoramento e à mitigação de
impactos ambientais, como discutir este tema?
Segundo a Resolução n.º 447, do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, de 22 de outro de 2000,
que dispõe sobre o registro profissional do engenheiro
ambiental e discrimina suas atividades profissionais,
compete ao profissional o desempenho das atividades 1
a 14 e 18 do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 de
junho de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação
de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos
(CONSELHO
FEDERAL
DE
ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA, 2000). É importante ressaltar que o impacto ambiental será sempre caracterizado como decorrente da ação humana, seja ele de
caráter prejudicial ou benéfico ao ambiente, conforme
definição dada pela Resolução n.º 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), de 23 de janeiro
de 1986.
Sendo assim, no âmbito da formação destes engenheiros, deve predominar unicamente o viés antrópico
da discussão sobre mudanças climáticas, consideradas
por uma parte dos estudiosos como consequência da
influência das atividades antrópicas no meio ambiente?
Por outro lado, o debate da controvérsia pode contribuir
para a formação do profissional? A partir destes questionamentos, buscou-se investigar a concepção de alunos
de três cursos de engenharia ambiental oferecidos na
cidade de Uberaba, MG, sobre o tema das mudanças
climáticas.
A cidade de Uberaba localiza-se na região do Triângulo Mineiro. Está situada em uma área privilegiada,
distando aproximadamente 500 Km de importantes cidades brasileiras, tais como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), estando próxima também
Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Goiânia (GO).
Como informam Riberio et al. (2012) neste raio de 500
Km ao entorno de Uberaba estão cerca de 2.100 municípios que juntos detém mais de 70% do Produto Interno
Bruto (PIB) do Brasil. Conta com grande diversidade de
empresas com atuação na agropecuária, tradicional na
região, na área tecnológica e comercial. Destacam-se os

setores sucroalcooleiro, alimentício, de mineração e de
produção de fertilizantes agrícolas, sendo seu Parque
Agroindustrial responsável por 30% da produção nacional de fertilizantes e primeiro produtor de adubos fosfatados da América Latina (RIBEIRO et al., 2012). Além
disso, o município também se destaca pela produção de
grãos e pela zebuínocultura (idem).
Segundo dados do sistema IBGE–Cidades@ (disponíveis no link http://www.cidades.ibge.gov.br), a cidade
possuía, no ano de 2010, uma população de 295.988
habitantes, com a estimativa de 318.813 habitantes para
o ano de 2014. De acordo com o sistema e-MEC, do
Ministério
da
Educação
(disponível
em
http://emec.mec.gov.br/), a cidade conta com 19 instituições de ensino superior, sendo que oito possuem instalações físicas na cidade, e o restante compreende instituições que oferecem cursos à distância. Das instituições
presentes na cidade, três oferecem o curso de Engenharia Ambiental: a Universidade de Uberaba (doravante
Uniube), a Faculdade de Talentos Humanos (doravante
Facthus), ambas instituições particulares, e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (doravante UFTM).
Pode-se dizer que o fato de a cidade possuir três
cursos presenciais de engenharia ambiental é peculiar.
Estes cursos, no entanto, abrangem uma região considerável, suprindo suas necessidades por mão de obra especializada na área ambiental. Como informa o projeto
pedagógico do curso da UFTM, existem na região escolas de engenharia de tradição e renome, como por
exemplo, as instituições presentes na cidade de São Carlos-SP e de Uberlândia-MG, mas estas não conseguem
suprir a demanda pela formação em Engenharia Ambiental (UFTM, 2013). No caso desta instituição, informase que cerca de 85% dos alunos matriculados no curso
de engenharia ambiental são oriundos de cidades que
estão a menos de 300 km de distância da cidade.
Entendemos que fatores como este, bem como as características socioeconômicas mencionadas, evidenciam
a viabilidade e a importância dos cursos de Engenharia
Ambiental na região, uma vez que suprirão a demanda
por profissionais qualificados que atuem na minimização dos impactos ambientais gerados pelas atividades do
agronegócio, tradicional na região, e as industriais, além
de outros tipos de atividades, como o setor de construção
civil. O bacharel em Engenharia Ambiental trabalhará
pelo desenvolvimento socioeconômico e ambiental da
região, garantindo o bem-estar da comunidade e a conservação dos recursos naturais. Neste contexto, e dada a
importância da discussão sobre as mudanças do clima,
buscamos investigar como os estudantes dos três cursos
oferecidos na região compreendem esta temática.
2 Método de investigação
Para se alcançar o objetivo proposto, foi inicialmente
realizada uma leitura das ementas das disciplinas dos
cursos investigados a fim de identificar disciplinas que,
além da Climatologia, abordassem, direta ou indiretamente, o tema das mudanças climáticas. Estabeleceu-se
a escolha de disciplinas oferecidas em períodos iguais ou

posteriores ao oferecimento da disciplina de Climatologia, com a exceção de disciplinas cuja ementa guardasse
relação direta com o tema. Na Facthus a disciplina selecionada foi Climatologia e Hidrologia; na Uniube selecionamos as disciplinas de Climatologia, Monitoramento ambiental e Ecotoxicologia, e na UFTM as disciplinas
Climatologia, Química ambiental e Geologia ambiental.
Selecionadas as disciplinas, elaboramos a seguinte
questão, que foi respondida em sala de aula pelos alunos: “Considerando seu aprendizado durante a disciplina de Climatologia, como você entende as mudanças
climáticas globais (se ocorrem, como ocorrem, por que
ocorrem, etc.)?”. Obteve-se um total de 106 respostas
nas três instituições.
A metodologia utilizada para a análise das respostas
foi a Análise Textual Discursiva (ATD). Em linhas gerais, sobre os procedimentos levados a efeito a partir de
nosso procedimento analítico, iniciamos pela leitura
denominada flutuante (FRANCO, 2003), considerada
uma pré-análise neste caso, que busca coletar informações dos documentos analisdos. No caso desta pesquisa,
o “corpus” é constituído pelos questionários aplicados
aos estudantes. Após isso, parte-se para as etapas da
ATD, que, segundo Moraes e Galiazzi (2006; 2007), são
a unitarização, a categorização e a comunicação. Os
autores explicam que a primeira etapa consiste na desconstrução do texto. Examina-se os materiais em seus
detalhes, a fim de se identificar unidades constituintes,
denominadas unidades de análise. Cada unidade constituirá um elemento de significado do “corpus”. A segunda etapa, a categorização, é um processo de constante
comparação entre as unidades definidas para reunir
elementos semelhantes, definir e nomear categorias.
Pode-se chegar às categorias a partir de métodos dedutivos ou indutivos. Segundo Melo (2012), quando definidas as categorias se inicia um momento de explicitação
dos argumentos parciais, buscando um argumento aglutinador do todo. A autora informa que com isto é possível construir as relações ou uma “costura” das categorias, contribuindo para a produção de um metatexto. “O
metatexto resultante deste processo representa um esforço em explicar a compreensão que se apresenta como
produto de uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos passos anteriores” (MORAES E
GALIAZZI, 2007, p. 191). O metatexto é o produto final
da ATD e, de acordo com Melo (2012, p.10), é a expressão das principais ideias emergentes das análises e dos
argumentos construídos pelo pesquisador, não constituindo, assim, uma expressão objetiva dos conteúdos de
análise, mas as construções e interpretações pessoais do
pesquisador.
2.1 Pressupostos teóricos da análise
De forma geral, a análise se baseou no aporte teórico
fornecido pelo conhecimento geocientífico. Considerando a Geologia como um campo científico que se ocupa
do estudo do processo histórico-geológico do planeta
(POTAPOVA, 2008) e uma matéria de formação profissional do currículo do curso de engenharia ambiental, e,

solar; e as antrópicas, como mudanças na composição
atmosférica e do uso da terra) (OLIVEIRA, 2011). Considerando-se, então, o conhecimento disponível sobre o
sistema climático e suas mudanças, buscamos observar,
especialmente, a quais forçantes climáticas os alunos se
referem e se predominou a referência a alguma delas.
• Mudanças do clima global têm ocorrido ao longo do tempo geológico. A noção de tempo geológico,
não obstante sua importância para o entendimento do
tema das mudanças climáticas, é, muitas vezes, de difícil compreensão, já que trata de escalas de tempo da
ordem de bilhões, milhões, milhares de anos. Bonito et
al. (2011, p. 84) reconhecem que “a abordagem do conceito de tempo e o reconhecimento da sua imensidão são
fundamentais para enriquecer um pensamento que permita compreender o impacto que têm os imperceptíveis
e lentos processos, ao nível das mudanças profundas”.
Pedrinaci (1996 apud BACCI E MARTINS, 2013)
aponta para a importância do conceito do tempo geológico para superar a visão estática e imediatista frequente
dos alunos e passar a uma visão dinâmica e mobilista.
Neste sentido, também buscamos observar se em suas
respostas acerca de sua concepção sobre o tema, os alunos abordariam noções sobre o Tempo Geológico.
3 Resultados e discussão
Após a análise das respostas, emergiram as seguintes
categorias:
1. Mudanças climáticas ocorrem devido a causas naturais com contribuição antrópica
2. Mudanças climáticas ocorrem devido a causas naturais
3. Mudanças climáticas ocorrem devido às atividades
antrópicas
A tabela 1 mostra a quantidade de alunos que se referiram a cada categoria.
Tabela 1. Quantidade de respostas para cada categoria

Geologia
amb.

Química
amb.

Climat.

UFTM

Monitoramento
amb.
Ecotoxicologia.

Uniube
Climat.

Climat.
e Hidrol.

Facthus
Categoria

sendo o engenheiro ambiental um profissional do qual
se exige conhecimento sólido dos processos naturais,
evidenciam-se as contribuições desta disciplina para sua
formação.
Entendemos que o ambiente deve ser compreendido
sob uma visão integrada e sistêmica, especialmente por
profissionais que atuam na área e cujo trabalho se dá
com vistas na promoção do desenvolvimento sustentável. Cuello Gijón (1988 apud CARNEIRO et al., 2005)
explica que as bases metodológicas e epistemológicas da
Geologia, vinculadas ao conhecimento da história da
natureza, são especialmente favoráveis ao tratamento
sistêmico de temas ambientais. E, neste sentido, situa-se
também a relevante contribuição desta ciência ao entendimento da problemática do clima global, um dos mais
importantes temas ambientais em discussão na atualidade.
Bacci e Pataca (2008) ressaltam a importância da
visão integrada do ambiente para a educação, que se dá
a partir das dimensões espaço e tempo, muitas vezes não
tratadas no ensino de Ciências Naturais, mesmo sendo
fundamentais para a compreensão das questões relativas
ao ambiente. O ensino de Geociências, por sua natureza
interdisciplinar – assim como o é a proposta de formação de engenheiros ambientais – e por valorizar as dimensões espaço-tempo no estudo do ambiente, contribui
para o estabelecimento de relações dialéticas entre o
local e o global, no levantamento e análise de problemas
socioambientais (Santos, 2011). Segundo Bacci (2009),
o conhecimento geocientífico oferece condições de se
pensar a realidade de forma complexa e integrada, em
diversas escalas de tempo e espaço, o que contribui para
compreendamos os processos em sua totalidade. Vesilind e Morgan (2013), em sua obra intitulada “Introdução à Engenharia Ambiental”, explicam que problemas
ambientais devem ser resolvidos através de abordagem
holística a despeito de uma abordagem fragmentada que
considere um único poluente, ou um único meio.
Assim, procuramos destacar se os alunos, em suas
respostas que trataram especificamente sobre o tema das
mudanças climáticas, são capazes de formular raciocínios que considerem o planeta como um sistema, ou se
as relações construídas por eles são simplistas, apresentando linearmente causas e efeitos, ou ainda outras possibilidades, outras ideias, que poderiam emergir no processo de análise. Analisar as respostas dos alunos segundo a “lente” das geociências foi pertinente, pois esta
abordagem oferece os fundamentos básicos para a compreensão do mundo físico em que vivemos (COMPIANI
E GONÇALVES, 1996), o que consideramos fundamental para a formação de engenheiros ambientais, dada as
características desta profissão. Ao analisar as concepções dos alunos sobre o tema, consideramos, ainda, os
seguintes pressupostos:
• O sistema climático compõe-se do ar, água, gelo, terra e vegetação - e das interações entre eles, e evolui sob influência de sua própria dinâmica interna (variações da circulação atmosférica e oceânica) e de forçantes radioativas externas (consideradas como naturais,
como as erupções vulcânicas e a variação da energia

Total

Quantidade de alunos
1

1

2
3

4

12

4

1

18

10

4

2

3

1

7

7
9

4

50
(47,2%)

25
(23,6%)

12
(11,3%)

Como pode ser observado, os alunos focaram suas
respostas nas causas das mudanças climáticas. Não houve número significativo de respostas que se referissem
especificamente a temas como os impactos decorrentes
de mudanças climáticas, ou meios de adaptação e miti-

Ideias

Transcrição de trecho da resposta

Tempo

UC4.08: “intensidade de radiação solar, e outros eventos
naturais (vulcões, chuvas ácidas)”

Antrópicas

UFC4.13: “atividades industriais, agrícolas, tecnológicas”
UFC4.23: “crescimento populacional, industrialização e
poluição”
UFQ5.06: “o efeito estufa natural agravado pelas queimadas, combustão incompleta de carros, etc.”
UFQ5.07: “desmatamento, utilização de combustíveis
fósseis, destruição da camada de ozônio, uso intenso do
solo”

UFC4.14: “variabilidades climáticas frequentes e anomalias”
UM4.01: “derretimento das geleiras”

Ideias

Transcrição de trecho da resposta

UM4.04: “emissões naturais de gases”
UFGA5.07: “posição terrestre”
UFGA5.10: “dinâmica da terra, ciclo do sol, e outros fenômenos como El Niño e La Niña.”

UC4.21: “sempre aconteceu e vai continuar acontecendo”
UFGA5.08: “obedecem a ciclos que ocorrem há vários anos
na terra”

Espaço

UC4.11: “ocorrem, de acordo com cada local do planeta:
estrutura, relevo, formas geográficas”

Efeitos
positivos

UFGA5.15: “importância para dinâmica do planeta e existência da vida na Terra. Ocorrem em ciclos para manutenção
do planeta e são indispensáveis para seu pleno funcionamento. ”

Resolução

UC4.22: “não podemos controlar”

Categoria 3
Ideia

Transcrição de trecho da resposta

UFC4.04: “extinção de espécies”

FH4.03: “comportamento humano (...) capitalismo (...) uso
descontrolado dos recursos naturais”

UFC4.21: “alteração de índices pluviométricos”

FH4.07: “aumento na temperatura dos centros urbanos”

UFC4.24: “efeito estufa, inversão térmica, ilhas de calor”
Efeitos
positivos

UFQ5.06: “o planeta tem ciclos climáticos que não podem
ser remediados ou prevenidos”

UFGA5.16: “ciclo solar (e ciclos geológicos)”

UFC4.23: “são necessárias para o processo evolutivo dos
seres vivos”

Causas antrópicas

Efeitos negativos

UFQ5.11: “efeito estufa, poluição e falta da educação
ambiental”
UM4.06: “poluição causa males à saúde e ao ambiente”

UC4.09: “pode-se interferir usando alguns métodos, prevenindo”

UC4.11: “radiação solar”

Causas naturais

Causas

UFGA5.09: “atividade solar, oceanos, contribuições
naturais de CO2”
UC4.15: “as ações humanas interferem no microclima
das cidades”

UFC4.22: “atividades antrópicas (influenciam) em escala
local, não em escala global”

Categoria 2

UFC4.13: “incidência solar, relevo, umidade, topografia, ventos”
UFC4.22: “Dinâmica do planeta, ciclos de proximidade
do sol; seu eixo é afetado pelas variações na intensidade
dos raios solares; fatores internos, como el niño e la
niña, vegetação”

UFC4.19: “variam a cada região, com latitude, longitude e
altitude interferindo nos mecanismos naturais”

Tempo

Naturais

UFC4.11: “soma de diversos fenômenos naturais, regulados pela dinâmica do planeta e de fatores extraterrestres (radiação solar)”

UC4.08: “desde o seu início o planeta possui variações de
temperatura cíclicas”
UFC4.04: “em vários períodos geológicos ocorreram mudanças bruscas de aquecimento e resfriamento”

Espaço

Tabela 2. Exemplos das principais ideias desenvolvidas pelos
alunos
Categoria 1

FH4.05: “essas mudanças ocorrem de períodos em períodos
(40 em 40 anos)”

Resolução

gação. No entanto, mesmo com respostas focadas nas
causas da mudança do clima, alguns estudantes apresentaram ideias complementares, que contemplaram não só
a possibilidade de mitigação das mudanças, mas seus
impactos; exemplificaram fatores (naturais ou antrópicos) que influenciam o sistema climático e noções sobre
a escala de tempo e de espaço em que o fenômeno acontece. Algumas ideias são mostradas na tabela 2, com
exemplos de respostas de cada categoria.

Efeito

FH4.04: “queimadas antrópicas”
UFQ5.02: “partículas industriais que modificam a atmosfera
e combustão dos automóveis destroem a camada de ozônio e
intensifica o efeito estufa”
UFQ5.09: “emissão de gases que absorvem a radiação, e de
gases que destroem a camada de ozônio; desmatamento;
poluição das águas e mares”
UFQ5.02: “derretimento das geleiras”

As respostas foram identificadas com um código
composto por letras, números e símbolo. A(s) primeira(s) letra(s) indica(m) a instituição (“F” para Facthus;
“U” para Uniube e “UF” para UFTM). A(s) próxima(s)
letra(s) indica(m) a disciplina (“H” para hidrologia e
climatologia/recursos naturais da Facthus; “C” para
climatologia; “M” para monitoramento ambiental; “GA”
para geologia ambiental; “Q” para química ambiental e
“ET” para ecotoxicologia). O próximo número, seguido
de ponto de final, indica o número da questão no questionário, e os números que aparecem após o ponto final
indicam a numeração de cada questionário respondido.
A seguir, apresentaremos uma discussão sobre as
concepções dos alunos, para cada categoria e instituição,
fundamentada através da transcrição das respostas, ou
de trechos delas, e comparando-as com os dados disponíveis na literatura. Focaremos especialmente nas respostas cujos trechos foram transcritos na tabela 5.4.
3.1 Comentários sobre as respostas pertencentes à Categoria 1
Respondendo a um dos questionamentos que guiaram
nossa análise das respostas, em termos de forçantes climáticas, predominou a ideia de que as mudanças climáticas são fenômenos naturais, mas que, atualmente, o
sistema climático sofre a influência das atividades antrópicas. Considerando-se o total de respostas obtidas
nas três instituições, 47,17% delas pertencem a esta categoria. Na Uniube, dos 42 alunos que responderam à
questão, 17 respostas se enquadraram nesta categoria
(40,48 %). Três alunos desta universidade tentaram explicar melhor quais ou de que forma os fatores naturais/antrópicos influenciam o clima. Quanto aos demais
alunos, pode-se afirmar que as respostas foram mais
limitadas, no sentido de que eles não demonstraram
entender a complexidade do sistema climático, as diferentes influências sofridas por ele, bem como as interações entre as esferas terrestres, pois não mencionaram
estes aspectos. Ao exemplificarem as causas para as
mudanças climáticas – para as quais a maioria das respostas dão ênfase – evidencia-se esta falta de entendimento sobre o funcionamento do sistema climático, além
de erros conceituais. Um exemplo pode ser observado na
resposta a seguir:
“Na minha opinião, as mudanças climáticas são reais.
O planeta está aquecendo gradativamente e os impactos são preocupantes. Mas não acredito que este problema tenha como origem as ações humanas. Desde o
seu início, o planeta possui variações de temperatura
cíclicas, isso é devido à intensidade de radiação solar,
que não é a mesma sempre, e também a outros eventos
naturais, como vulcões, chuvas ácidas. Acredito que as
ações humanas podem agravar esta situação, mas não
são as únicas responsáveis”. (UC4.08)

Ao caracterizar a mudança climática como “natural”, o aluno argumenta que o planeta sofre variações
em sua temperatura “desde o início”, afirmando que isto

se deve “à intensidade de radiação solar”, além de “outros eventos naturais como vulcões e chuvas ácidas”. A
limitação de conhecimento que mencionamos pode ser
percebida nesta resposta porque o aluno não consegue
elaborar uma argumentação que demonstre as diferentes
influências sofridas pelo sistema climático. Para ele, a
intensidade de radiação solar determina a variação de
temperatura cíclica, quando Suguio (2008, 2010) nos
explica que as mudanças climáticas ocorreram ao longo
do tempo geológico, mas nem sempre se pôde observar
um padrão cíclico. Sobre as causas para as mudanças
ocorridas no Quaternário, por exemplo, o autor explica
que a origem das variações paleoclimáticas é complexa e
resulta da interação de diversos fenômenos astronômicos, geofísicos, e geológicos, não existindo uma única
causa, mas a interação de diversas causas atuando em
diferentes escalas temporais e espaciais (SUGUIO,
p.114). O aluno afirma que as variações de temperatura
são devidas a “outros eventos naturais”, mas não consegue explicar quais são estes eventos. Ele cita os vulcões
e a chuva ácida, cometendo aqui um erro conceitual,
referente à chuva ácida, já que o conceito está relacionado à poluição atmosférica. Sobre a radiação solar, entretanto, a concepção do aluno está correta quando ele diz
que sua intensidade “não é a mesma sempre”.
Ainda sobre esta resposta, parece, pelo menos a partir de uma primeira leitura, que o aluno tem a intenção
de demonstrar uma posição cética com relação à contribuição antrópica, como exemplifica a frase em negrito
na transcrição. Contudo, ele conclui sua resposta afirmando que as ações humanas podem agravar a situação,
mesmo não sendo as únicas responsáveis. Esse posicionamento é semelhante em todas as respostas dessa categoria, inclusive as respostas dos alunos da UFTM. Os
estudantes destacam que as mudanças climáticas são
naturais, mas não deixam de reconhecer a contribuição
antrópica para o processo, afirmando que as ações antrópicas podem agravar, acelerar ou influenciar o processo. Dentro desta categoria, 7 alunos da Uniube disseram que as mudanças são cíclicas, sendo que 4 disseram
que o homem “acelera” esses ciclos, mas nenhum elabora explicações mais aprofundadas sobre esses ciclos.
Outros alunos apresentaram noções complementares às suas respostas. Sete alunos mencionaram a noção
de tempo em que ocorrem as mudanças climáticas. Foi
comum o uso de expressões tais como “desde o seu início (do planeta)”; “ciclos naturais ocorrendo durante
anos”, e “vêm ocorrendo desde que o planeta se formou”, que nos permitem inferir que eles têm alguma
noção sobre o tempo profundo, embora a explicação não
vai além da argumentação por meio deste tipo de expressão.
Através da resposta UM4.06 o aluno se posiciona de
forma cética quanto à poluição antrópica e seus efeitos
no clima global, mas lembra seus impactos negativos
para a saúde humana e ao meio. Um aspecto importante
a ser pontuado é fato de que os alunos citam a poluição
ambiental, mas não especificam os gases sobre os quais
estão falando. Eles poderiam estar se confundido a respeito do papel do CO2 como um gás de efeito estufa?
Segundo Onça (2011, p.289), o dióxido de carbono “não

é (...) um poluente atmosférico. O combate à poluição
atmosférica, em si legítimo, não deve ser confundido
com o combate ao dióxido de carbono, que além de ser
ilegítimo não guarda com ela qualquer relação”. Convém lembrar que a autora explicita seu posicionamento
cético quando diz que o combate ao dióxido de carbono
é ilegítimo.
Na UFTM, dos 56 alunos que responderam à questão, 32 respostas (57,14%) compõem esta categoria.
Percebeu-se que os alunos da UFTM, cujas repostas se
enquadram nesta categoria, esforçaram-se mais para
explicar as causas das mudanças, se comparados aos
alunos da Uniube. No entanto, observa-se que poucas
repostas foram mais elaboradas, mobilizando mais conceitos ou noções, e que o tema não é explicado sob uma
visão integradora a respeito do ambiente. Um exemplo é
a resposta UFC4.22, a única a tratar os fenômenos El
Niño e La Niña de uma forma mais acertada: como “fatores internos” que influenciam o clima.
“Entendo que as mudanças climáticas ocorrem devido
à complexa dinâmica do planeta Terra. Nosso planeta
passa por diversos ciclos, fica mais afastado e mais
próximo do sol em determinados períodos, sofre alterações na inclinação de seu eixo e é afetado também
pelas variações na intensidade dos raios solares. Além
disso, sofre influência, em menor intensidade, de fatores internos, como El Niño e La Niña, vegetação e atividades humanas. Quanto ao último item citado, não
acredito que o ser humano possa influenciar no clima
em escala global, mas em escala local, sim”.
(UFC4.22)

Ao exemplificar causas naturais para o fenômeno,
muitos estudantes mencionaram “a dinâmica terrestre”,
sem apresentar muitos detalhes sobre essa dinâmica.
Dentre as causas antrópicas, por outro lado, muitos citaram a emissão de gases e a poluição. Assim como os
resultados encontrados por Shepardson et al. (2008),
cujos alunos investigados atribuem o aumento do CO2
atmosférico aos veículos e às fábricas, os alunos da
UFTM também mencionam estas fontes de emissão,
como podemos observar nas respostas UFC4.13,
UFC4.23 e UFQ5.06, cujos trechos foram transcritos na
tabela 2. Alguns não mencionaram as fontes especificadamente, mas apontaram a poluição causada pelas atividades humanas (UFGA5.09, UFQ5.05, UFQ5.10 e
UFQ5.11). Percebe-se que estes alunos são, predominantemente, da turma de Química Ambiental (4º período).
Assim como se observou na Uniube, o fato de
que o clima na Terra passou por mudanças no decorrer
do tempo geológico é de conhecimento dos estudantes da
UFTM. Eles não parecem, entretanto, compreender o
tema de forma mais aprofundada, o que facilitaria o
entendimento e a contextualização das mudanças ambientais pelas quais o planeta passa.
De uma forma geral, e de forma análoga às respostas dos alunos da Uniube, as respostas dos alunos da
UFTM mostram que, embora os alunos atribuam causas
naturais às mudanças climáticas, não atribuindo unicamente às atividades antrópicas o aumento de temperatura superficial global e das concentrações de GEE obser-

vados e reportados mundialmente, eles não são céticos.
Eles reconhecem que as mudanças climáticas estão ocorrendo, embora não expliquem com maior exatidão. Não
obstante, suas concepções encontram respaldo na literatura “não cética”. Por exemplo, o IPCC informa que
existe muito alta confiabilidade de que as geleiras em
todo o mundo estão diminuindo persistentemente, informação revelada pelas séries temporais de mudanças
medidas na extensão, área volume e massa das geleiras
(STOCKER et al, 2013). Citando o IPCC, o Fundo das
Nações Unidas para a criança - UNICEF, no módulo
Educação Ambiental e Mudanças Climáticas do Manual
Child Friendly Schools, informa que as mudanças climáticas se manifestarão de variadas formas, que incluem o aumento das temperaturas, das secas e das desertificações, as chuvas intensas, enchentes e aumento dos
níveis dos mares, além dos eventos climáticos extremos
como os ciclones, as enchentes e os eventos de secas
(FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
INFÂNCIA, 2009, p.3). Alguns alunos mencionaram
estes impactos, como pode ser observado na tabela 2.
Dois estudantes fizeram menção ainda às consequências das mudanças na evolução/extinção de espécies
e outro relacionou a emissão de poluentes antrópicos aos
fenômenos de ilhas de calor e de inversão térmica.
Quanto a escala geográfica de ocorrência de mudanças
climáticas, dois alunos da instituição disseram que as
atividades antrópicas influenciam o clima em escala
local (UFC4.01 e UFC4.22). Um aluno disse que os efeitos podem variar de acordo com as características da
região (UFC4.19) e outro disse que as mudanças climáticas interferem no mundo todo (UFGA5.05).
Considerando-se a totalidade das respostas pertencentes a esta categoria, observa-se o predomínio da visão
reducionista e a dificuldade na concepção da Terra como
um sistema, ou seja, a falta de noção sobre o “todo”.
Segundo Bacci e Martins (2013, p. 281), “a grande dificuldade de compreensão de temas ambientais sob o ponto de vista da complexidade (Morin, 1999, 2000) leva a
predominar a visão reducionista da natureza (antropocêntrica), à ausência de identidade com o meio ambiente
e à fragmentação do objeto (perde-se a noção do todo) ”.
3.2 Comentários sobre as respostas pertencentes à Categoria 2
Das 42 respostas obtidas na Uniube, 14 (33,33%) se
enquadram nesta categoria. A Tabela 2 mostra trechos
de respostas de alunos que citaram causas naturais para
a ocorrência de mudanças climáticas. Um exemplo é a
resposta UC4.11, transcrita integralmente a seguir:
“As mudanças climáticas ocorrem de acordo com cada
local do planeta, de acordo com cada estrutura, relevo,
formas geográficas de cada região. De forma que,
quando a radiação solar é mais intensa em uma região,
nota-se que toda água retida no solo e nas plantas retorna para a atmosfera, causando precipitações (chuvas) que podem trazer ventos frios trazidos de correntes de ar de regiões de alta pressão (polos) causando
uma mudança climática no ambiente”. (UC4.11)

A ideia desenvolvida pelo aluno se aproxima de
uma visão que considera a relação entre diferentes esferas. No entanto, apresenta erros conceituais e descreve
um fenômeno que mais se aproxima de uma etapa do
ciclo hidrológico (ao citar a evaporação e a precipitação)
do que de um mecanismo causador de mudança climática global
Outro aluno mencionou, através da resposta
UC4.06, cujo trecho foi transcrito na tabela 5.4, os “fatores geográficos” como condicionantes das características climáticas de regiões. Sobre os fatores mencionados
pelo aluno, Reboita et al. (2012) explicam que “cada
região do globo possui características peculiares, como
latitude, altitude, distância em relação aos oceanos e tipo
de superfície, que acabam influenciando o tempo e consequentemente o clima. Portanto, essas características
são denominadas de fatores ou controles climáticos”
(REIBOTA et al., op. cit., p. 37).
Na resposta UC4.03 o aluno menciona alguns elementos que segundo sua concepção influenciam o clima
global: vento, mar, rotação da Terra. Ao mencionar a
rotação da Terra, é provável que o aluno pretendesse se
referir aos parâmetros orbitais. Sobre o “vento” e o
“mar”, de fato, Suguio e Suzuki (2010) explicam que os
climas terrestres são influenciados pelas correntes oceânicas, que circulam superficialmente e que são influenciadas, em escala mundial, pelos padrões de circulação
atmosférica, que mudam em função da distribuição das
pressões e da direção dos ventos.
Através da resposta UC4.04, percebemos que o aluno apreendeu bem o conceito que lhe foi passado em
palestra e cita como causa natural das mudanças climáticas a emissão de gases pelo planeta.
“A disciplina de Climatologia orientou bem, mas com a
palestra do professor Molion ficou mais evidente que
existem mudanças climáticas as quais não são causadas
pelo homem e sim pelo próprio planeta, com as suas
emissões de gases” (UC4. 04)

De fato, segundo Molion (2008, p.62), Monte Hieb
e Harrison Hieb explicam que “mais de 97% das emissões de gás carbônico são naturais, provenientes dos
oceanos, vegetação e solos, cabendo ao ser humano menos de 3%, total que seria responsável por uma minúscula fração do efeito estufa atual, algo em torno de 0,12
%”.
Como mostramos na tabela 2, outros alunos da
UNIUBE apresentaram noções que complementaram
suas ideias. Dois alunos disseram que as mudanças climáticas são importantes para a vida no planeta. A resposta UC4.22 afirma que não podemos controlar a ocorrência de mudanças climáticas. A resposta UC4.19
chamou a atenção porque o aluno diz que o aquecimento
global não existe, é uma forma de países ricos continuarem ricos, sendo mais um problema econômico do que
climático, como podemos observar na transcrição abaixo:
“Mudanças climáticas ou aquecimento global não existe, isto é uma forma de países grandes ‘economica-

mente’ continuarem ricos, ou seja, isso é mais um problema econômico do que climático. Existe sim uma
mudança climática que a Terra passa durante um intertervalo de tempo, porém isso não é provocado pelo
homem, e sim um efeito natural”. (UC4.19)

O aluno enfatiza que o planeta já passou por mudanças climáticas, não provocadas pelo homem. Esta é
provavelmente, a ideia mais distinta entre todas as analisadas. Concepções similares são elaboradas por Felício
e Onça (2010):
Para se LEGITIMAR um processo global de mitigação
de energias, de venda de novos produtos, de formação
de novos impostos, de criação de grandes monopólios
e da instituição de um poder internacional, faz-se necessário criar grandes problemas. (...) Os alicerces
desta teoria, “aquecimento global”, “mudanças climáticas” e “caos ambiental” são intercambiáveis, servindo
para justificar o “desenvolvimento sustentável”, de alto
custo, implementado sob rígidas regras (...). O sistema
capitalista se amolda conforme as situações que surjam
a sua frente. Se nos anos de 1970 o problema ambiental
era um entrave para o progresso do sistema, nada melhor que ele seja fagocitado, incorporando-se ao capital. (FELICIO E ONÇA, 2010, p. 586)

As demais respostas de alunos da UNIUBE incluídas nesta categoria foram respostas mais simples, no
sentido de que os alunos não explicam muito bem seus
pontos de vista, eles apenas afirmam o que “acreditam”:
mudanças climáticas são naturais (e, consequentemente,
não são influenciadas pelas atividades antrópicas).
Quanto à UFTM, do total de respostas obtidas na
instituição, 19,64% pertencem a esta categoria. A maioria (nove respostas) foi de alunos da turma de Geologia
Ambiental (8º período). Os alunos predominantemente
mencionaram que o planeta passa por “ciclos”, demonstrando conhecimento sobre a alternância entre os estádios glaciais e interglaciais, peculiar ao Quaternário
(SUGUIO, 2010). Afirmaram também que a mudança
ocorre devido ao “ciclo do Sol” (UFGA5.16, UFC4.08,
UFGA5.01, UFGA5.03 e UFGA5.10). Um aluno citou a
posição terrestre (UFGA5.07). Outro, além de citar a
atividade solar, mencionou os fenômenos El Niño e La
Niña (UFGA5.10).
A ideia de que os ciclos de mudanças climáticas
sempre ocorreram também está presente na resposta
UFGA5.08, em que o estudante diz que “As mudanças
climáticas obedecem a ciclos, tais ciclos ocorrem há
vários anos na Terra”. Outras respostas que mencionam
noções relativas à escala de tempo apresentam expressões como “sempre ocorreram” (UFC4.06), “sempre
aconteceu e sempre vai acontecer” (UFGA5.17).
Quanto à escala geográfica, um aluno disse que as
mudanças climáticas são mais visíveis a nível local, e a
nível global “muita pesquisa ainda deve ser efetuada,
mas considerando o que eu já aprendi durante o curso,
acredito que a Terra passa por ciclos” (UFGA5.14).
Assim como observamos na discussão sobre as respostas pertencentes à categoria 1, os alunos, de uma
forma geral, se preocuparam em caracterizar o fenôme-

no como natural, e apenas alguns procuram fundamentar melhor suas ideias, citando exemplos, mencionando
elementos, fenômenos e eventos do sistema climático.
3.3 Comentários sobre as respostas pertencentes à Categoria 3
No âmbito da Facthus, a maioria dos alunos apresentaram ideias que associam as mudanças climáticas às atividades antrópicas. Apenas um aluno apresentou uma
ideia pertencente à categoria 1, e as outras três respostas
não foram categorizadas. Quatro respostas se enquadraram nesta categoria.
Observou-se que os alunos não foram capazes de
elaborar raciocínios sistêmicos, não mencionaram nenhuma outra forçante climática e não demonstraram ter
conhecimentos aprofundados sobre o assunto. Na resposta FH4.03, cujas noções foram transcritas na tabela
2, o aluno apresenta uma crítica aos modos de produção
da sociedade capitalista quando fala: “usamos os recursos naturais sem controle e sem um estudo necessário”.
Ele diz basicamente, que o modo como se organiza a
sociedade humana leva o homem a ser o causador das
mudanças climáticas e de outros problemas ambientais
(“pode ocasionar uma perda dos recursos naturais”).
Das respostas obtidas na UNIUBE, três pertencem a
esta categoria (correspondentes a 7,14% do total de respostas). Na UFTM, cinco alunos responderam que as
mudanças são causadas pelas ações antrópicas (8,93%).
Quatro destas respostas são de alunos da turma de Química Ambiental (4º período). O argumento principal
destas respostas, que atribui as mudanças no clima à
emissão de gases de efeito estufa, concorda com os principais resultados comunicados pelo IPCC. Segundo seu
Sumário Técnico (da contribuição do Grupo de Trabalho
I ao AR5), “a distribuição do CO2 atmosférico aumenta
com a latitude, o que mostra que o aumento é impulsionado pelas emissões antropogênicas, que ocorrem principalmente nos países industrializados situados no Hemisfério Norte (STOCKER et al., 2013, p.50). Afirmase também que é “extremamente provável” que as atividades humanas causaram mais que a metade do aumento médio global da temperatura superficial, de 1951 a
2010 (STOCKER et al, 2013, p.60).
Os alunos parecem assimilar o conhecimento dominante a respeito das mudanças climáticas – aquele que
as atribuiu às atividades antrópicas, não explicando relações mais complexas entre as esferas terrestres.
Encontramos, em uma das respostas, um erro que
também foi encontrado por Shepardson et al. (2008), a
respeito da camada de ozônio. Em sua revisão de diversos estudos, cujo objetivo era o de investigar a concepção de estudantes (do ensino secundário dos Estados
Unidos) sobre as mudanças climáticas e o aquecimento
global, os autores observaram que muitos estudantes
viam o “buraco” da camada de ozônio como uma das
principais causas para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Uma ideia comumente sustentada por
esses alunos era a de que o buraco da camada de ozônio
permite que mais energia atinja a Terra, causando assim

o aquecimento global e a mudança climática
(ÖSTERLIND, 2005; PRUNEAU et al., 2003;
ANDERSSON & WALLIN, 2000; KOULAIDIS &
CHRISTIDOU, 1999; BOYES et al., 1999; BOYES &
STANISSTRRET, 1997; RYE et al., 1997; BOYES &
STANISSTREET, 1994 apud SHEPARDSON et al.,
2008, p. 4). Também na UFTM um aluno (UFQ5.02)
relacionou a camada de ozônio às mudanças climáticas,
explicando que “as fontes poluidoras têm papel fundamental nessas mudanças (...). Essas poluições afetam
diretamente nossa atmosfera, modificando, destruindo a
camada de ozônio, intensificando o efeito estufa (...)”.
De forma geral podemos dizer que os alunos cujas
respostas pertencem a esta categoria apontaram relações
entre causas e efeitos de forma mais simples, e percebese que suas concepções estão amplamente fundamentadas no discurso dominante em relação às mudanças climáticas.
3.4 Respostas não categorizadas
Do total de 106 respostas obtidas, 19 não foram categorizadas (o que equivale a 17,92% do total) por não ter
sido respondidas, ou por apresentarem argumentos que
divergiram da tendência e argumentação geral.
4 Conclusão
Quando foi solicitado que explicassem como entendem
as mudanças climáticas, os alunos focaram seus argumentos na explicação de possíveis causas para a mudança. A maioria dos alunos (47,17%) respondeu que apesar de ocorrerem por causas naturais, a atividade antrópica também contribui para alterar o clima terrestre. Em
uma inferência mais geral, julgando-se esta categoria e a
dos que afirmaram que as mudanças ocorrem devido à
atividade antrópica, pode-se afirmar que a maioria dos
estudantes de engenharia ambiental das instituições investigadas consideram que a ação humana influencia o
sistema climático global, chegando-se ao total percentual de 58,50% dos respondentes.
Acreditamos que esta predominância no posicionamento dos alunos reflete a visão sob a qual, no geral, o
tema é abordado nos cursos investigados, e está estreitamente ligada à natureza do curso de engenharia ambiental. Como foi explicado, o curso busca capacitar profissionais que atuarão na prevenção, mitigação ou remediação de impactos ambientais. Considerando esta característica, e as respostas dos alunos, infere-se que, no
âmbito das disciplinas de seus currículos, enfatiza-se as
atividades humanas potencialmente impactantes. Assim,
pode-se afirmar que ao se abordar o tema investigado
nos cursos, a influência antrópica não foi descartada,
pelo menos para as disciplinas analisadas.
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Abstract
 The trajectory of graduation of more than 12,000 geologists in Brazil has just completed over half a century. There are now
35 university courses. Professional Geologists have become a matter of state in the 1940s and 1950s, when the industrialization of the
country began and large state companies were created. This note was born after a statement of a Minister of the Brazilian Tribunal de
Contas (Union Auditors), who examined the course of Geology of the Federal University of Parana and concluded that expenditures for
field classes "do not have legal support." The decision was overturned, but it still remains as a threat. To achieve good results, undergraduate courses of Geology rely heavily on the supply of intensive field work, excursions, or "field classes", which are done by students,
teachers and supervisors in direct contact with nature. The National Curricular Guidelines of Geology and Geological Engineering courses, as defined in 2015 by the Ministry of Education require a minimum of 720 field hours, or 20% of the minimum teaching hours of the
undergraduate courses. The document definitively closes the issue, but it is important to review the spirit of the rule and, overall, the purpose of field classes.
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Resumo
 Tem pouco mais de meio século a trajetória de formação de mais de 12.000 geólogos no Brasil. Existem hoje com 35 cursos
superiores. Geólogos profissionais passaram a ser questão de Estado nos anos 1940 e 1950, quando se iniciou a industrialização do País e
criaram-se grandes empresas estatais. Esta nota analisa afirmação de 2008 de ministro do Tribunal de Contas da União, que examinara o
curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná e concluira que os gastos com aulas de campo “não teriam amparo legal”. A decisão
foi anulada, porém persiste a ameaça. Para alcançar bons resultados, os cursos de graduação que formam geólogos e engenheiros geólogos
dependem fortemente da oferta intensiva de trabalhos de campo, excursões, ou “aulas de campo”, que são conduzidos por estudantes, alunos e supervisores em contato direto com a natureza. O Ministério da educação aprovou em 2015 as Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Geologia e Engenharia Geológica, que estabelecem um mínimo 720 horas a serem dispendidas no campo, ou 20% da carga horária mínima dos cursos de graduação. O documento sepulta em definitivo a questão, mas é preciso valorizar o espírito da norma e, sobretudo, a finalidade das aulas de campo..
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1

Introdução

Nos dias que correm, após as revelações na grande imprensa sobre o imenso potencial de reservas de petróleo e
gás que vão sendo delimitadas na atual plataforma continental brasileira, no nível denominado de “pré-sal”, alguns paralelos devem ser feitos, necessariamente, com a
história das pesquisas geológicas e da própria formação
de geólogos no Brasil. A formação do geólogo como
cientista e como profissional depende diretamente, como
veremos nesta nota, da existência de trabalhos de campo
no decorrer dos cursos de graduação, que têm sido chamados “aulas de campo”.
O ponto de partida da presente reflexão foi a opinião
de Exmo. Sr. Ministro Relator do Tribunal de Contas da
União (TCU), que examinara processo do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no ano

de 2008 (Fassbinder 2008, inf. escrita). Segundo ele, os
gastos com aulas de campo não têm amparo legal [grifo
nosso]. Embora o problema possa ter sido superado, pretendemos demonstrar que, do ponto de vista legal, nada
impede que os cursos superiores de Geologia e outros
cursos de graduação ofereçam aulas de campo a seus
alunos. No entanto, se surgirem impedimentos ou eventuais bloqueios, o funcionamento dos cursos estará seriamente prejudicado. Consideremos algumas questões
interligadas.
1. Existe diploma legal que autorize instituições públicas a custear estudos de campo?
2. Qual é a área de estudo relacionada exclusivamente à
Geologia?
3. Por que o aprendizado de Geologia necessita de viagens de campo?
4. Existe um modo de as universidades públicas realizarem viagens de campo sem custos?

2 Motivação e objetivo do artigo

4 Questões

A presente comunicação pretende demonstrar que, sem
aulas de campo ou trabalhos de campo simplesmente
não se formam geólogos!

A primeira dificuldade de entender qual a finalidade
principal dos trabalhos de campo e o grau de importância
dessas atividades na formação de um geólogo advém da
dificuldade de entender em que consiste a Geologia como profissão. Vejamos primeiro o que determina a legislação.

3 Breve histórico
Retomemos uma obra relativamente antiga e desatualizada: O escandalo do petroleo e ferro, publicado na primeira metade do século XX por Monteiro Lobato (1961).
Lobato revela, em sua obra, com lucidez, que renomados
especialistas estrangeiros, contratados na primeira metade do século XX pelo governo brasileiro para atuar como
consultores, ou funcionários, de órgãos como o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), além de
numerosos representantes de empresas multinacionais,
repetiram à exaustão que o Brasil não tinha petróleo e
teria baixas perspectivas de tornar-se produtor de óleo,
um dia.
O país fêz bem em não escutar o que essa gente dizia. Será que diriam o mesmo, hoje? Assumiriam estar
errados, ou talvez, reconheceriam ter defendido outros
interesses, possivelmente inconfessáveis? Em 1953 o
Brasil inaugurou nova etapa de exploração petrolífera,
como resultado, dentre outros fatores, da campanha “O
Petróleo é Nosso”. A fase foi propulsora da criação de
cursos brasileiros de graduação em Geologia. A matéria,
palpitante, foge dos propósitos desta nota. Podemos
afirmar, porém, que o país criou seus cursos de graduação em Geologia e forma seu próprio corpo técnico,
principal responsável – ao lado da conjuntura política e
dos indispensáveis investimentos de risco – por esse e
outros casos de sucesso na história do conhecimento geológico nacional.
A Petrobras operou até 1995 no regime de monopólio estatal da exploração e produção do petróleo, além de
responder pela importação, exportação, refino e fornecimento de derivados a distribuidoras. O monopólio exercido pela Petrobras permitiu descobrir jazidas de petróleo e formar um vasto corpo técnico, competente e capaz
de desenvolver tecnologia para explorar as riquezas. As
primeiras pesquisas e descobertas aconteceram em terra
firme, passando a seguir para águas rasas e mais tarde,
em lâminas d’água superiores a 1.000 m, as chamadas
águas profundas. Recentemente recebeu a missão institucional de ser operadora exclusiva do pré-sal.
Hoje o país dispõe de tecnologia avançada em relação a outros países e pode promover fantástico “salto de
escala na produção nacional de petróleo e gás”, como
havia sido sublinhado por Giuseppe Bacoccoli (2008).
Defendemos que a citada opinião do Exmo. Sr. Ministro Relator do TCU pode ser contrastada com a visão
de Monteiro Lobato. Além de equivocada, a opinião de
que gastos com aulas de campo não têm amparo legal
representa golpe mortal nos cursos brasileiros de Geologia.

4.1 Existe diploma legal que autorize instituições públicas a custear estudos de campo?
Aos 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição
da República Federativa do Brasil. Desde então, dezenas
de emendas constitucionais modificaram-na; nenhuma,
contudo, tocou nos princípios que dizem respeito ao ensino superior (Collaço e Neiva 2007), um dos quais estabelece a gratuidade do ensino superior em estabelecimentos oficiais, ou seja, instituições públicas, além de outros
requisitos, conforme pode ser lido nos artigos 206 e 207
abaixo transcritos.
Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
(...) IV - gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais;
(...) VI - gestão democrática do ensino
público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Os cursos superiores de Geologia existentes em
2008, assim como tem sido nos últimos 50 anos, continuam a ser, na esmagadora maioria, mantidos por universidades públicas. Collaço e Neiva (2007) citam outro princípio constitucional, o da coexistência de instituições
públicas e privadas no ensino superior e argumentam
que: “se o Estado se revela inapetente ou impossibilitado
de investir no ensino público e gratuito, então que se
valha da capacidade empreendedora da iniciativa privada”. Não é este o caso em tela, como se pode concluir.
Apenas a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) mantém curso pago de Geologia, no cenário dos 24
cursos em funcionamento naquela data. Até 2015 os números alteraram-se consideravelmente.
Se o Estado assumiu a função, deve suprir os meios
e recursos para tal.
Outro princípio estabelecido pela Constituição de
1988 refere-se à responsabilidade do Estado no incentivo
ao desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação
tecnológicas. Essa determinação acha-se claramente exposta no artigo 218 abaixo.
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

(...) § 3º O Estado apoiará a formação de
recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa e tecnologia, e concederá aos
que delas se ocupem meios e condições
especiais de trabalho.
Os cursos superiores de Geologia encaixam-se precisamente nesse tipo de exigência de “desenvolvimento
científico, pesquisa e capacitação”. A lei Magna estabelece dupla determinação, que se aplica perfeitamente a
cursos de Geologia:
• De um lado, o princípio de que o ensino público
deve ser gratuito em estabelecimentos oficiais.
• Por outro lado, devem ser oferecidos meios e
condições especiais de trabalho para toda atividade de
formação de recursos humanos em ciência, pesquisa e
tecnologia.
Concluímos, do exposto, que as universidades públicas brasileiras são as principais entidades mantenedoras
de cursos de graduação em Geologia. Isso também vale
para o caso dos programas de pós-graduação, mas aparentemente eles não foram mencionados na opinião do
Exmo. Sr. Ministro Relator do Tribunal de Contas da
União, de que “os gastos com aulas de campo não têm
amparo legal”.
Elas, as universidades públicas brasileiras, estão explicitamente obrigadas pela Lei a oferecer os meios necessários para bem cumprir seu papel.
As Diretrizes Curriculares Nacionais

O mecanismo das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs), adotado no Brasil pelo Ministério da Educação
(MEC), orienta a concepção geral, implantação e avaliação dos cursos brasileiros de graduação, para atender à
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,
Brasil, 1996): (a) desenvolvimento de competências e
habilidades; (b) aperfeiçoamento cultural, técnico e científico do cidadão; (c) flexibilização dos currículos; (d)
implementação de projetos pedagógicos inovadores, vinculados a expectativas de mudança. As Diretrizes Curriculares são necessárias para orientar a formação de geólogos/as e engenheiros/as geólogos/as com competência
técnica e política, capazes de usar a capacitação, conhecimento, raciocínio, percepção e sensibilidade para trabalhar em qualquer área de aplicação das Ciências Geológicas. A flexibilidade responsável dos currículos é estimulada, com apoio em ferramentas didáticas como os
trabalhos de campo e atividades correlatas.
Formação de geólogos, questão de Estado

A formação de geólogos é uma questão de Estado desde
os anos 1940 e 1950, como consequência da criação de
grandes empresas estatais, durante o processo de industrialização do País (Azevedo e Terra 2008). No campo
da Geologia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Geologia e Engenharia Geológica (DCNGEG)
sofreram atraso em relação a outras áreas. Em fins de
2012 o Conselho Nacional de Educação aprovou relatório do Prof. Dr. Luiz Roberto Liza Curi (Brasil 2012) e,
no início de 2015 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil 2015) para os cursos de graduação na área

da Geologia, abrangendo os cursos de bacharelado em
Geologia e em Engenharia Geológica.
Parece ser uma recomendação central tanto do modelo preconizado pelo CNE como das propostas defendidas pelo Fórum Nacional de Cursos de Geologia (FNCG)
a liberdade para o estudante desenvolver seu autoaprendizado ativo e assimilar uma atitude ética, empreendedora, autônoma, crítica, criativa, ao mesmo tempo
em que adquire certo leque de competências (Carneiro
2014). Amplia-se o escopo da formação profissional em
Geologia rumo à formação cidadã mais consciente e profunda. Talvez a mudança no tipo de concepção vigente
seja a mais importante alteração que se poderá imprimir
nos cursos universitários.
É radical a mudança que se estabelece depois da
aprovação das DCNs (Brasil 2015), tanto para criação de
novos cursos, quanto na avaliação de cursos existentes.
As consequências imediatas e de médio prazo da aprovação pelo MEC consistem na obrigatoriedade de redefinição de novos currículos e eventual reformulação de muitos currículos atuais. As diretrizes também estão a requerer um novo tipo de diálogo e interação com órgãos que
regulamentam exercício profissional e mudanças na avaliação periódica dos cursos
4.2 Qual é a área de estudo relacionada exclusivamente
à Geologia?
Praticamente todo dia se lêem nos jornais notícias sobre
a “saúde” do planeta Terra, reveladas tanto por meio da
polêmica atual sobre aquecimento global, relatos de descobertas científicas recentes, ou notícias sobre desastres
naturais devastadores, como tsunamis, terremotos, deslizamentos de encostas, inundações e vulcões. Quem realiza esse tipo de pesquisas no mundo inteiro, e não poderia
ser diferente no Brasil, são o profissional geólogo e engenheiro geólogo bem como os portadores de títulos em
alguns ramos de especialidade das Geociências. Cabe ao
geólogo realizar medições, levantamentos e estudos necessários para avaliar e caracterizar e determinar os processos envolvidos. Outros profissionais participam, obviamente, porque é comum que as atividades e pesquisas
possuam caráter interdisciplinar, mas o cientista que assume a função primordial de pesquisar esses fenômenos é
o geólogo.
Temos aqui o primeiro ponto relevante. A “saúde”
do planeta Terra é uma das áreas bem estabelecidas da
ciência moderna: o geólogo é e sempre foi o responsável
por esse campo de estudos. A comparação é direta com a
área de atuação do médico, responsável por estudos relacionados à saúde das pessoas.
O que é a profissão Geólogo?
Uma ótima definição desta profissão é a de que o
geólogo é o médico do planeta Terra. A analogia singela,
acima, pode ser expandida: se uma pessoa sente-se doente e precisa fazer uma cirurgia, é natural que procure um
médico, profissão valorizada nas sociedades e extremamente bem conhecida pelas pessoas, até mesmo porque
suas próprias vidas dependem de um bom desempenho
profissional do médico(a).

Chegamos então à primeira diferença: embora o médico da Terra seja o geólogo, a “saúde” do planeta independe dele. Toda a humanidade e seus geólogos chegaram muito recentemente à Terra. Quando do aparecimento do homo sapiens, há pouco mais de 11.000 anos, a
Terra já contava com mais de 4.550.000.000 anos, ou 4,5
bilhões de anos. A Geologia como ciência é muito mais
nova, conta pouco mais de 200 anos, porque surgiu ainda
no final do século XVIII. A Geologia como profissão
apareceu ainda mais tarde, em meados do século XIX,
para enfrentar, por exemplo, problemas de localização de
minérios, água e estabelecimento de áreas favoráveis
para implantação de agricultores no oeste norteamericano.
A “saúde” da Terra independe dos geólogos pois a
Terra continuará a existir, mesmo que a humanidade tenha sido extinta. Assim, o principal interesse dos estudos
geológicos para a humanidade é um reflexo direto da
necessidade de se compreender a dinâmica terrestre e
saber quais seus impactos e efeitos sobre as sociedades.
Mais ainda, com uma população global tão numerosa,
que atinge hoje mais de 7 bilhões de pessoas e chegará
em 2030 a mais de 8 bilhões, é preciso avaliar quais os
impactos atuais das sociedades humanas sobre os processos naturais e prever futuros efeitos. Os impactos e efeitos já deixaram de ser desprezíveis há muito tempo. Resta saber se as mudanças que o Homem introduziu já começaram a causar alterações irreversíveis nos processos
naturais em direções que são, para todos nós, totalmente
imprevisíveis, porque desconhecidos.
4.3 Por que o aprendizado de Geologia necessita de
viagens de campo?
O geólogo precisa ter contato com seu laboratório natural, a Terra. Isso infelizmente não pode ser trazido para
dentro da sala de aula. Parece óbvio que não se aprende a
cuidar de outras pessoas apenas observando fotos ou
esquemas, ou seja, sem contato direto. Do mesmo modo,
não se pode aprender algo sobre um processo natural ou
uma rocha sem tocá-la, perceber o contexto onde ela está
(Carneiro et al. 1993), o solo que a recobre e que a partir
dela se formou etc.
Considereremos outra analogia entre a formação de
médicos e de geólogos. Ambos devem cursar aulas, durante o curso de graduação, em ambientes adequados
para aproximar-se o melhor possível de seu objeto de
investigação. Em ambos os casos, existem aulas teóricas
que os preparam para a atuação prática. Os médicos realizam atuação prática em centros cirúrgicos, salas de
exames clínicos, prontos-socorros, clínicas de atendimento, salas de autópsia, unidades de terapia intensiva, dentre outros locais específicos que nossas limitações de
conhecimento pessoal não permitem citar. Por esse motivo, os cursos brasileiros de medicina bem conceituados
funcionam junto a hospitais de clínicas dedicados ao
atendimento da população.
E os geólogos, onde o fazem? Em salas de aula com
giz, lousa, canhões modernos de projeção, telões e sistemas de multimídia é que não é!

O campo é o local onde todos os cinco sentidos humanos são requeridos e participam da observação. Ali, o
geólogo em fase de aprendizado ganha contato direto
com os processos naturais, e aprende a “ler” as páginas
em que a natureza escreveu sua história.
O principal sentido de que o geólogo se utiliza no
campo é a visão, para olhar os detalhes do local visitado,
suas cores e brilhos, mas a audição é igualmente importante, para perceber a passagem da água em um córrego,
o ruído do vento na vegetação, o som de animais e pássaros etc. O médico também precisa auscultar os batimentos cardíacos e isso não se aprende simplemente observando belas telas em Powerpoint. Uma gravação poderia
exercer essa função? Jamais. O sentido humano seguinte
é o tato, não apenas para o geólogo perceber nas mãos a
aspereza ou suavidade da textura de uma rocha, mas sobretudo para sentir a noção de “ambiente” natural. O
contato direto com a natureza proporciona desgaste físico, mas também a necessária sensação de frio-calor,
úmido-seco etc. O tato é tão importante para o geólogo
quanto o olfato. Precisamos dele para aproveitar tudo o
que existe para ser notado no campo, desde os cheiros
das rochas, os aromas da vegetação, o cheiro familiar da
argila úmida, exalado pela ação de determinadas bactérias, os cheiros desagradáveis de eventuais contaminações, os gases expelidos por emanações orgânicas e materiais decompostos etc. Desnecessário afirmar que isso
não se consegue levar para a sala de aula.
Finalmente, chegamos ao último sentido humano, o
paladar, que acompanha as percepções olfativas, ou pode
entrar diretamente na apreciação dos materiais que examinamos, como os sedimentos argilosos, os sais de evaporitos e outros materiais; estes últimos fazem parte do
mesmo aprendizado, porque a prudência nos ensina a
testá-los, todos, com grande cautela. Essa é talvez a mais
difícil habilidade a ser adquirida no campo.
As rochas e os minerais possuem cheiros, cores, sabores, densidades, temperaturas e outras características
que precisam ser corretamente avaliadas. O conhecimento é impossível de ser adquirido fora do laboratório natural do geólogo, o campo.
4.4 Existe um modo de as universidades públicas realizarem viagens de campo sem custos?
Em algumas oportunidades, o professor pode realizar
tarefas simples de campo no próprio campus da universidade, ou mesmo nas adjacências desta. Cidades a beiramar são privilegiadas nesse sentido, pois mediante curtos
deslocamentos com ônibus urbano, os alunos podem
chegar a locais importantes para estudar e aprender Geologia. Poderemos citar inúmeros exemplos da aplicação
desse simples procedimento. Nesse caso, os trabalhos de
campo são baratos, mas os custos não desapareceram.
A solução das viagens de campo a locais próximos
das universidades, embora razoável, não dá conta, infelizmente, da complexidade de locais que precisam ser
visitados por um geólogo durante sua formação. Dizem
que “Geologia se aprende pelos pés”. Nada mais correto,
sobretudo se considerarmos a necessidade de que sejam
envolvidos, além dos pés e mãos, todos os sentidos hu-

manos acima citados e a capacidade de racioncínio exigido para reunir as observações e interpretá-las.
Podemos pois concluir com naturalidade que é impossível fazer o aluno ter suas aulas de campo, no laboratório natural da Terra, sem custo.
O petróleo, as jazidas minerais, a água subterrânea e
o gás estão nos lugares onde a natureza os colocou. Para
extraí-los, devemos chegar tão próximos quanto possível
desses lugares e utilizar a tecnologia adequada para tal.
Em leitos de rios, cortes de estrada, cachoeiras, montanhas e escavações, encontram-se as rochas e materiais
que precisam ser estudados pelo geólogo. A escolha de
locais mais acessíveis e próximos deve ser feita pelo professor, apoiado em critérios como redução de custos e de
tempo envolvido nas atividades, minimização dos trajetos e percursos mais penosos ou inúteis, menor distância
possível da sede onde se situa o curso etc. Essas exigências e procedimentos já estão bem estabelecidos entre os
professores da UFPR, onde surgira a conclusão do ministro do Tribunal de Contas acima citado, como de resto
nos demais cursos brasileiros.
Algumas universidades estrangeiras, que possuem
mais recursos, realizam até mesmo viagens internacionais
para chegar a pontos e locais de interesse. A alternativa,
no caso do geólogo brasileiro, é extremamente rara. Podemos dizer que o geólogo brasileiro aprende a Geologia
do Brasil dentro de nossas próprias fronteiras.
5 Conclusão
Cremos ter demonstrado de forma cabal que é melhor
fechar um curso de Geologia que não tenha meios ou
condições de levar o aluno ao campo do que aceitar um
simulacro. O Brasil precisa de geólogos e, em vista das
agradáveis notícias sobre descobertas na área petrolífera,
provavelmente precisará de milhares deles nos próximos
anos. Como atender a essa demanda? Por certo não será
pelo aumento indiscriminado de vagas sem a correspondente ampliação dos recursos para custear trabalhos laboratoriais e de campo requeridos na delicada formação.
Se estivesse vivo, Monteiro Lobato ficaria ao mesmo
tempo eufórico com as fantásticas notícias e perplexo
com o fato de que os estrangeiros de sua época deram
lugar a funcionários de carreira que querem extinguir os
bem-sucedidos cursos brasileiros de Geologia. Possivelmente pretendem abrir até mesmo as portas do mercado
de trabalho para geólogos profissionais formados em
outros países, onde todos sabem que, para achar petróleo
e outros bens, é preciso andar no campo para aprender a
ler o livro da natureza.
Referências Bibliográficas
Azevedo R.L.M.de, Terra G.J.S. 2008. A busca do
petróleo, o papel da Petrobras e o ensino da
Geologia no Brasil. B. Geoci. Petrobras, 16(2):373420.
Bacoccoli G. 2008. Pré-sal: uma longa história. São
Paulo, Folha de S. Paulo. 9.09.2008, p. 3.
(Tendências/Debates). URL: http://www1.folha.uol.

com.br/fsp/opiniao/fz0909200809.htm.
Acesso
22.09.2008.
Brasil. Ministério da Educação. 1996. Lei n. 9.394, 20 de
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Brasília (DF), Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, 23 dez. 1996;
Seção 1, p. 833-841.
Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de
Educação. Câmara de Educação Superior. 2012.
Resolução CNE/CES n. 387/2012, de 7 novembro de
2012. Institui as diretrizes curriculares nacionais
para o curso de graduação em Geologia e em
Engenharia Geológica, bacharelados. Brasília (DF),
7 nov. 2012. (Relator Luiz Roberto Liza Curi, Proc.
Nº: 23001.000110/2007-41).
Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de
Educação. Câmara de Educação Superior. 2015.
Resolução 1, de 6 de janeiro de 2015. Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação na área da Geologia, abrangendo os
cursos de bacharelado em Geologia e em Engenharia
Geológica... Brasília (DF), 6 jan. 2015.
Carneiro C.D.R. 2014. O Fórum Nacional de Cursos de
Geologia e as Diretrizes Curriculares Nacionais:
histórico e perspectivas. Terræ Didatica, 10(3):191203. URL: http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/
V10_3/4-110.html.
Carneiro C.D.R., Cunha C.A.L.S., Campanha G.A.C.
1993. A teoria e a prática em geologia e o eterno
retorno. Rev. Bras. Geoc., 23(4):339-346.
Collaço F.R., Neiva C.C. 2007. A Constituição de 1988 e
o ensino superior. Dezenove anos. Florianópolis.
URL: www.educonsult.com.br/doujur/constiruicao
_1988_dezenove_anos.doc. Acesso 23.09.2008.
Lobato M. 1961. O escandalo do petroleo e ferro. 10 ed.
São Paulo, ed. Brasiliense. 316p. (Obras compl., v.
7).

O QUE PODEMOS APRENDER COM AS PEDREIRAS?
WHAT CAN WE LEARN WITH QUARRIES?

DENISE DE LA CORTE BACCI
Instituto de Geociências, Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, Universidade de São Paulo
Rua do Lago, 562. Cidade Universitária. Butantã. CEP: 05508-080
E-mail:bacci@usp.br

Abstract⎯ This article discusses the various possibilities of learning that can be worked in the context of the Geosciences education and
environmental education, departing from a generator theme: quarries. The themes permeate the relationship between society and nature
participation and social control, environmental impacts and legislation, as well as concepts of Geology and Mining Engineering. Teaching
strategies include field classes, environmental studies, socioenvironmental mapping, among others. It is understood that from this issue is
possible to address the complexity of environmental issues in actual society.
Keywords⎯ Quarries, Urban areas, Geoscience teaching, Environmental Education, STSA.
Resumo⎯ O presente artigo aborda as diversas possibilidades de ensino que podem ser trabalhados no contexto do ensino das Geociências e Educação Ambiental e que partem do tema gerador: pedreiras. Os temas perpassam a relação sociedade-natureza, participação e
controle social, impactos ambientais e legislação, além de conceitos de Geologia e Engenharia de Minas. As estratégias de ensino contemplam aulas de campo, estudos do meio, mapeamentos socioambiental, dentre outras. Entende-se que a partir desse tema gerados é possível abordar a complexidade dos temas ambientais na sociedade atual.
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Introdução

As pedreiras são minas que exploram agregados para
construção civil. Agregados para construção civil são
materiais minerais, granulares, inertes, utilizados principalmente em obras de infraestrutura e edificações (residenciais, comerciais, industriais e institucionais) Os agregados mais comuns são pedra britada, areia e cascalho, e são as substâncias minerais mais consumidas no
Brasil e no mundo. Rochas como granito, basalto, calcário, dentre outras são exploradas nas pedreiras, que em
geral, estão localizadas próximas a centros urbanos, seus
consumidores. A mineração é uma atividade econômica
essencial para a sociedade e tem como objetivo descobrir, avaliar e extrair substâncias minerais úteis existentes
no meio. Os agregados para construção civil representam
um importante indicador do perfil socioeconômico de
desenvolvimento de um país. O presente artigo pretende
abordar temas que podem ser trabalhados no contexto do
ensino das Geociências e Educação Ambiental e que partem do tema gerador: pedreiras. Existem duas questões
iniciais entorno deste tema, a primeira é o fato de que a
sociedade depende dos recursos minerais para atender às
suas mais diversas necessidades e a segunda é que a per-

cepção da mineração é sempre negativa, pois está associada à degradação ambiental. Essa dicotomia reflete diretamente a relação sociedade-natureza e a postura de que
queremos os bens derivados da exploração mineral, mas
não queremos o desconforto de conviver com os impactos gerados pelas pedreiras, ou seja, queremos os benefícios, mas não o ônus da atividade mineral.

2 Quais temas podem ser trabalhados a partir do
tema gerador?
2.1 Relação Sociedade-Natureza
A lógica do desenvolvimento capitalista moderno enaltece a sociedade do mercado, subsidia-se na ideia de que o
progresso tem um preço que deve ser pago por todos,
justificando assim a presença dos mais variados problemas sociais, espectro amplo que abrange desde a carência de abastecimento, dificuldades de transporte, más
condições habitacionais, violência social até as questões
ambientais. Pode-se olhar para esta realidade sob outra
lógica, para a lógica da degradação ambiental como manifestação da pobreza e da exclusão social.
Ou seja, tratar das pedreiras em áreas urbanas, hoje, é
tratar principalmente da questão urbana em todas suas
dimensões que seriam, entre outras: a irregularidade e

precariedade dos assentamentos populares em todo o
mundo pobre; a necessidade de expansão das infraestruturas e dos serviços urbanos; a nova escala dos problemas de transporte e acessibilidade; o armazenamento,
abastecimento e utilização de energia e água; o controle e
tratamento de resíduos; a poluição ambiental atmosférica
e sonora; a degradação ambiental decorrente da própria
expansão urbana; o crescimento da pobreza, a falta de
emprego e de renda; o aumento da violência; o acirramento dos conflitos de terra e despejos ilegais. Ou seja,
uma gama de temas e questões ambientais pode ser trazida para a discussão, considerando a complexidade dos
problemas atuais.
2.2 Participação e Controle Social
A participação social envolve a população que se engaja
em práticas agregando cidadãos que se organizam para
enfrentar a exclusão social e política através da deliberação pública. A premissa central é a da existência de espaços públicos – encontros abertos e públicos, que representam os instrumentos essenciais para melhorar a vida
democrática através da ampliação da presença de atores
sociais que representam a diversidade e heterogeneidade
da nossa sociedade.
Quando se fala de “participação dos cidadãos“, deve- se
enfatizar tratar-se de uma forma de intervenção na vida
pública com motivação social concreta que se exerce de
forma direta.
O controle social é definido na lei como “conjunto de
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos
processos de formulação de políticas, de planejamento e
de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” em seu inciso IV do artigo 3º.
Jacobi (2011) enfatiza que experiências de gestão participativa fortalecem a capacidade crítica e de engajamento, assim como a capacidade de multiplicação e aproveitamento do potencial dos cidadãos no processo decisório.
Para que haja uma efetiva mudança na estrutura, os conflitos existentes entre mineração e comunidade e mineração e poder público, face às características da atividade,
devem ser enfrentados dentro de uma perspectiva de participação. O trabalho técnico e social deve se apoiar na
sustentabilidade dessa atividade econômica através de
um efetivo monitoramento, com a presença da população
participando do processo como um dos seus pilares. A
garantia da qualidade de vida da população circunvizinha
pressupõe uma ação por parte dos mineradores, denominada de medidas compensatórias, as quais devem ser
articuladas com as demandas daqueles diretamente envolvidos com a atividade em razão de sua proximidade.
A motivação para a defesa e para o desenho de tais medidas está na responsabilidade social dos sujeitos envolvidos, que faz com que os componentes sociais, políticos
e culturais da problemática não sejam desconhecidos e
colocados perifericamente aos problemas técnicos. Assim, propõe a importância do envolvimento das comunidades, diretamente relacionadas à mineração, na construção de um planejamento participativo de ação socioam-

biental, o que não descarta, todavia, a ampliação desse
espaço para outros sujeitos interessados.
2.3 Impactos Ambientais
Pedreiras em áreas urbanas produzem impactos ambientais que são inerentes à atividade, mas pela sua localização geram desconforto à população local e possíveis conflitos socioambientais. Os impactos ambientais podem
ser abordados segundo os aspectos técnicos e metodológicos de diagnóstico e mitigação, segundo os aspectos
legais, considerando o processo de licenciamento para
obtenção das licenças ambientais, os aspectos econômicos e políticos que envolvem os órgãos fiscalizadores. A
legislação que rege esse instrumento legal, o poder de
polícia dos órgãos ambientais municipais, estaduais e
federais, a burocracia por trás dos processos de legalização, os instrumentos de participação pública e os interesses empresariais.
2.4 Conteúdos de Ciências da Terra
Os conteúdos de Geologia são amplos, em várias escalas
de abordagem. Dos minerais presentes na rocha à gênese
dos maciços, do Ciclo das Rochas à Deriva Continental.
Da cristalização dos minerais ao tempo geológico. Uma
vasta quantidade de temas pode ser gerada a partir das
pedreiras. Do ponto de vista da Engenharia Mineral, as
fases de exploração de um empreendimento mineiro, os
equipamentos e maquinários necessários para o funcionamento, o planejamento da lavra, a destinação dos estéreis, o beneficiamento, a segurança no trabalho na cava.
Os requisitos técnicos e legais necessários para abertura e
fechamento de uma mina.
Os temas podem ser adequados a diferentes níveis escolares, do ensino fundamental ao ensino técnico. A formação inicial e continuada de professores pode contemplar
temas relacionados ao currículo ou metodologia de projetos, especialmente escolas próximas das pedreiras.
2.5 Boas Práticas e Sustentabilidade
É possível promover a discussão do que são as boas práticas voltadas à sustentabilidade socioambiental de um
empreendimento mineiro, considerando três atores sociais fundamentais, a empresa, o poder público e a comunidade. Reconhecer o papel de cada um neste contexto
pode favorecer a construção de caminhos mais sustentáveis.
3 Estratégias de Ensino
As estratégias de ensino abordam aulas de campo, visitas
monitoradas, estudo do meio e mapeamento socioambiental. O reconhecimento do empreendimento, do lugar e
do entorno da pedreira são fundamentais para discutir a
realidade local e a complexidade dos demais temas apontados anteriormente. Oficinas e dinâmicas envolvendo
debates, simulação de audiências, world-café, role-play,
além de recursos didáticos como maquetes, amostras de

minerais e rochas, vídeos, documentários já foram utilizados em cursos de formação de professores em área
próxima às pedreiras.
4 Breves Conclusões
Os resultados têm sido sempre positivos e têm efetivamente agregado conhecimentos, valores e habilidades aos
participantes.
Diante do quadro que temos hoje na educação, os temas
aqui apresentados contribuem para um ensino contextualizado, interdisciplinar, investigativo e estimulante, que
pode levar às novas compreensões da nossa relação com
o ambiente e a novas formas de perceber as relações sociais e econômicas que movem a sociedade.
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Resumo Este trabalho busca compartilhar um roteiro de campo da disciplina Geologia Geral, realizado na UFRJ. O conteúdo da disciplina
inclui quase todos os capítulos dos livros texto adotados. Buscando atender ao máximo este conteúdo e garantir uma maior observação no campo dos temas tratados em sala de aula, foi elaborado um roteiro de campo, com quatro dias de duração. O objetivo deste trabalho é divulgar o
roteiro que vem sendo executado há quatro anos, com periodicidade de duas vezes por ano. A viagem tem duração de 4 dias e envolve a visitação de 13 pontos. O trabalho de campo é realizado no Estado do Rio de Janeiro, na região que vai desde Itaboraí até São João da Barra.
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Introdução

A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio
do Departamento de Geologia, indica os livros Decifrando a Terra (Teixeira et al., 2009) e Para Entender a
Terra (Press et al., 2006) como os livros textos para a
disciplina Geologia Geral.
Esta disciplina possui uma ementa que abrange,
principalmente, os conceitos básicos sobre a origem do
Universo, do Sistema Solar e da Terra; Terra: composição e propriedades; Tempo Geológico e datação; Minerais; Tectônica de Placas; Rochas Ígneas, Sedimentares
e Metamórficas – origem, evolução, classificações e contexto tectônico; e Geologia Aplicada (hidrogeologia;
recursos minerais e energéticos; movimento de massa;
uso de mapas e elaboração de perfis, entre outros). Sua

carga horária é de 92 horas, sendo 60h teóricas e 32h de
aulas de campo.
Buscando atender ao máximo este conteúdo e garantir uma maior observação no campo dos temas tratados em sala de aula, foi elaborado um roteiro de campo,
com quatro dias de duração. O objetivo deste trabalho é
divulgar o roteiro que vem sendo executado há quatro
anos, com periodicidade de duas vezes por ano.
O trabalho de campo é realizado no Estado do Rio
de Janeiro, na região que vai desde Itaboraí até São João
da Barra.
2 Materiais e Métodos
2.1 Materiais
Os equipamentos e materiais utilizados no trabalho de
campo são:

Mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro,
escala 1:400.000, impresso em lona vinílica;
GPS;
Bússola;
Lupa de bolso;
Ímã; e
Medidores portáteis de parâmetros físicoquímicos de água: pH, potencial Redox, temperatura e Condutividade Elétrica / Total de Sólidos Dissolvidos – TDS / % NaCl.
2.2 Método
Em cada ponto visitado são feitas medidas de GPS,
discutido o posicionamento do afloramento no mapa
geológico e coleta de água, se existente, para análise
imediata dos parâmetros físico-químicos citados. Evidentemente, o contexto geológico de cada local é posto
em discussão com os alunos.
Também, são convidadas pessoas que vivem em alguns dos locais para inserção de aspectos históricos e
ambientais / sociais em alguns dos locais visitados. Estas conversas com moradores são feitas nos próprios
afloramentos.
Não é permitido o uso de martelos pelos alunos, de
forma a preservar os afloramentos didáticos. Os alunos
são orientados quanto a roupas e acessórios para uso no
campo, além de receberem noções básicas de segurança.
Exceto a Bacia de São José de Itaboraí, os demais
pontos são geossítios contidos na proposta do Geoparque
Costões e Lagunas do Rio de Janeiro (Mansur et al.,
2012).

co)
Principais temas abordados: rochas carbonáticas,
fósseis e fossilização, bacias sedimentares, Rift do
Sudeste do Brasil, falhas, rochas vulcânicas alcalinas, rochas gnáissicas do embasamento, qualidade
da água (lagoa), mineração e recursos minerais e patrimônio geológico e paleontológico.
Informações adicionais: foram instalados 7 painéis
interpretativos (Figura 1) nas trilhas e mirantes, o
que facilita a abordagem. Agendar visita é conveniente. É uma Unidade de Conservação e, portanto,
amostras não podem ser retiradas, sem autorização
dos gestores do Parque.
3.2. Aldeia Velha (Figura 2)
Município: Casimiro de Abreu / Silva Jardim
Localização: 23K 777584.70 m E e 7514278.17 m S
– Datum WGS 84 (entrada da RPPN Bom Retiro) e
23K 778080.64 m E e 7512915.32 m S (ponto no
início da área dos meandros).
Principais temas abordados: ambiente de sedimentação fluvial em sopé de montanha e meandrante; observação de granulometria e composição dos componentes; formas meandrantes; rochas e minerais e sua
proveniência nos depósitos fluviais; análise de água
do rio Aldeia Velha.
Informações adicionais: trata-se de uma área particular e o agendamento é necessário. Também é área
protegida.
Maiores
informações
em
https://www.facebook.com/rppnbomretiro.

3 Descrição do Roteiro
A seguir serão apresentados os pontos que sempre
fazem parte do roteiro da excursão. Por vezes, alguns
pontos são incluídos e, estes, serão apresentados ao final
da listagem, de forma separada.
3.1. Bacia de São José de Itaboraí (Figura 1)
Município: Itaboraí
Localização: 23K 717095.65 m E e 7472476.69 m S
– Datum WGS 84 (entrada do Parque Paleontológi-

Figura 2.
1. Painel interpretativo sobre os fósseis da Bacia de São José
de Itaboraí.

Figura 2. Imagem Google Earth da planície de inundação do rio Aldeia
Velha, mostrando a área de ocorrência dos meandros.

3.3. Morro de São João (Figura 3)
Município: Casimiro de Abreu / Hotel Fazenda São
João
Localização: 23K 807531.34 m E e 7503952.94 m S
– Datum WGS 84 (blocos de rochas alcalinas plutônicas) e 23K 808415.82 m E e 7505038.91 m S (mineração de areia em cava, em depósitos flúviomarinhos).
Principais temas abordados: rochas ígneas plutônicas; rochas alcalinas; pseudomorfismo (presença de
pseudoleucitas no sienito); anomalias térmicas; tectônica de placas; intemperismo e erosão diferencial;
mineração de areia; diferença entre afloramentos e

blocos; sedimentos flúvio-marinhos, análise de água
das cavas de mineração.
Informações adicionais: trata-se de uma área particular e o agendamento de visitas é necessário.

Figura 3. Pseudoleucitas em sienito no Morro de São João.

3.4. Atafona (Figura 4)
Município: São João da Barra
Localização: 24K 291509.68 m E e 7607883.31 m S
– Datum WGS 84 (delta do rio Paraíba do Sul e Ilha
da Convivência) e 24K 291605.18 m E e 7607521.57
m S (evidências da erosão marinha e de formação de
dunas frontais).
Principais temas abordados: deltas; cordões litorâneos; balanço de sedimentos rio - mar; delta dominado por ondas; erosão marinha; dunas frontais; estruturas sedimentares como estratificação planoparalela, cruzada e marcas de ondas assimétricas;
composição da areia da praia, do rio e das dunas,
análise de água do rio e do mar, com observação da
ação das marés.
Informações adicionais: neste ponto conta-se com a

Figura 4. Erosão marinha em Atafona. Prédios destruídos pela ação
das ondas e dunas se instalando na praia.

presença do historiador André Pinto para falar da
história local e das lendas e mitos. Quando possível,
visita-se prédios históricos. Neste local foi implantado um painel do Projeto Caminhos Geológicos

Figura 5. Lagoa Salgada ou do Salgado e seus estromatólitos.

3.5. Lagoa Salgada (Figura 5)
Município: São João da Barra e Campos dos Goytacazes
Localização: 24K 279867.95 m E e 7554942.42 m
S– Datum WGS 84 (molhe).
Principais temas abordados: estromatólitos; sua importância paleobiológica e econômica; esteiras microbianas; lagoas hipersalinas; estruturas sedimentares como gretas de contração; patrimônio geológico
de valor internacional; análise de água da lagoa.
Informações adicionais: neste ponto, por vezes, conta-se com a presença do historiador André Pinto.

Figura 6. As antigas desembocaduras que o rio Paraíba do Sul desenvolveu na região do Farol de São Tomé, foram formadas em
épocas em que o nível do mar estava mais baixo do que o atual.
Fonte: www.drm.rj.gov.br

3.6. Farol de São Tomé (Figura 6)

Figura 3. Painel interpretativo sobre os fósseis da Bacia de São José
de Itaboraí.

Município: Campos dos Goytacazes
Localização: 24K 288897.00 m E e 7561252.92 m S
– Datum WGS 84 (Biblioteca).
Principais temas abordados: migração do canal do
rio e construção dos cordões litorâneos; variação do
nível do mar; análise de água do mar.

3.9. Praia de Geribá (Figura 9)

Figura 7. Barra do Furado – imagem Google Earth mostrando que
construção de um molhe intercepta sedimentos trazidos pela corrente
de deriva litorânea (direção dada pela seta amarela).

Informações adicionais: utiliza-se o painel do Projeto
Caminhos Geológicos para mostrar imagens de satélite e desenhos esquemáticos da migração do canal
do rio Paraíba do Sul pela planície costeira.

Município: Armação dos Búzios
Localização: 24K 200540.92 m E e 7477536.67 m S
– Datum WGS 84 (painel dos Caminhos Geológicos
– Ponta do Marisco).
Principais temas abordados: rochas metamórficas
para e ortoderivadas; diques de diabásio; xenólitos;
falhas; estrias de falha; ortognaisses e ortoanfibolitos; foliação; tectônica de limites divergentes de placas; análise de água do mar.
Informações adicionais: neste ponto existe um painel
do Projeto Caminhos Geológicos.
3.10.
Praia da Foca (por vezes visita-se também a
Praia do Forno e a Lagoinha, que são vizinhas)
(Figura 10)

3.7. Barra do Furado (Figura 7)
Município: Quissamã / Campos dos Goytacazes
Localização: 24K 288897.00 m E e 7561252.92 m S
– Datum WGS 84 (Biblioteca).
Principais temas abordados: construção de estruturas
que interferem no meio natural; correntes de deriva
litorânea; erosão e sedimentação; análise de água do
mar e do Canal da Flecha (barra da Lagoa Feia).
3.8. Campo de Dunas do Peró (Figura 8)

Figura 10. Presença de cianita, sillimanita e granada no paragnaisse da
Praia da Foca.

Figura 8. Alunos da UFRJ protestam em favor da preservação das
Dunas do Peró, ameaçadas por grande empreendimento imobiliário.

Município: Cabo Frio
Localização: 24K 192440.54 m E e 7470077.51 m S
– Datum WGS 84 (Condomínio Aquadunas) e 24K
193330.00 m E e 7470975.00 m S (paleolaguna).
Principais temas abordados: sedimentação eólica;
estruturas sedimentares como estratificação cruzada
e marcas de ondas assimétricas; dunas barcanas, parabólicas e frontais; variação do nível do mar; depósitos de conchas em paleolaguna; análise de água da
lagoa de descarga do aquífero.
Informações adicionais: neste ponto, ambientalistas
da região conversam com os alunos sobre a importância dos estudos científicos para preservação do
patrimônio natural.

Município: Armação dos Búzios
Localização: 24K 204390.70 m E e 7479597.85 m S
– Datum WGS 84 (Praia da Foca).
Principais temas abordados: rochas paraderivadas;
mineralogia de rochas metamórficas; dobras; falhas;
brecha tectônica, dique de diabásio; tectônica de placas; limites convergentes de placas continentais; ambientes colisionais e faixas móveis; área-fonte de sedimentos; paleossolos; uso de bússola; elaboração de
perfis geológicos; análise de água do mar.
Informações adicionais: na praia da Foca e do Forno
há acumulação de granada na areia, fazendo com
que fiquem avermelhadas.
3.11.

Mangue de Pedras (Figura 11)

Município: Armação dos Búzios
Localização: 24K 195553.05 m E e 7482964.76 m
S– Datum WGS 84 (saída da trilha).
Principais temas abordados: falhas normais; graben;
leques aluviais; brechas tectônicas; conglomerados;
diamictitos; ecossistemas dependentes de águas sub-

Informações adicionais: manguezal sobre rochas e
sem rios nas proximidades. Presença de comunidades quilombolas na região.
3.12 Pontos Extras

Figura 11. Mangue de Pedras.

terrâneas; aquíferos; análise de água do mar e de
nascentes.
Informações adicionais: manguezal sobre rochas e
sem rios nas proximidades. Presença de comunidades quilombolas na região. A visitação depende da

Mar do Norte (Rio das Ostras)– areias grossas de
praia; rochas ortoderivadas e pequena foz de rio.
Duna da Dama Branca (Cabo Frio)– ambiente eólico, com estruturas típicas.
Sambaqui de Beirada (Saquarema)– depósito de
conchas indicativas de um acampamento com idade
de cerca de 4.500 anos A.P.
Beachrock de Darwin / Jaconé (Maricá / Saquarema) – rocha indicativa de variação do nível do mar,
descrita por Charles Darwin em 1832.
3 Conclusão
Em quatro dias é possível realizar uma viagem de
campo que envolve quase todos os capítulos dos livros
texto. A região apresenta uma ampla geodiversidade e
afloramentos didáticos.
Agradecimentos
Aos monitores, motoristas e alunos da UFRJ que auxiliaram nos trabalhos de campo. Aos professores Silvia
Regina de Medeiros e Thiago Carelli pelas sugestões na
montagem do roteiro de campo.

Figura 12. Afloramento de ortognaisse na Lagoa de Araruama, onde se
pode observar direções de cisalhamento.

maré baixa.
3.12.

Iguaba Grande (Figura 12)

Município: Iguaba Grande
Localização: 23K 786652.33 m E e 7471202.73 m
S– Datum WGS 84 (saída da trilha).
Principais temas abordados: rochas metamórficas;
presença de magnetita; zonas de cisalhamento; análise de água da Lagoa de Araruama (hipersalina).
Informações adicionais: presença de um painel do
Projeto Caminhos Geológicos neste ponto.
3.13.

Praia Seca – Lagoa Vermelha (Figura 13)

Município: Araruama
Localização: 23K 769227.70 m E e 7461683.03 m
S– Datum WGS 84 (saída da trilha).
Principais temas abordados: estromatólitos, salinas,
ambiente evaporítico; esteiras microbianas; lagunas
hipersalinas, restinga; análises da água do mar e da
lagoa.
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Resumo O ensino de Geociências passa a ser muito importante, não somente pelo conhecimento do funcionamento do planeta apresentado aos alunos, mas especialmente na contribuição da formação de atitudes e habilidades essenciais ao estudo e compreensão da Terra. O
desafio de implantar o ensino de Geociências como disciplina curricular surgiu a partir da necessidade de uma escola pública da prefeitura de São Paulo. Professor e a equipe pedagógica decidiram incluir a disciplina Geociências como mais uma área do conhecimento do
currículo escolar, seguindo o exemplo de países como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Israel, cujo ensino de Geociências faz parte do
currículo da educação básica.
Palavras-chave
Linha
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Introdução:

A acelerada intervenção humana na natureza,
devido à crescente demanda pelo uso dos recursos naturais, foi acompanhada nos últimos anos por grandes desequilíbrios ambientais. Reveste-se assim de importância
um conhecimento sobre a Terra que possa promover atitudes mais comprometidas com a preservação dos sistemas naturais e os modos de exploração.
Nesse sentido, o ensino de Geociências passa a
ser muito importante, não somente pelo conhecimento do
funcionamento do planeta apresentado aos alunos, mas
especialmente na contribuição da formação de atitudes e
habilidades essenciais ao estudo e compreensão da Terra
(Orion et al.1996). O planeta Terra é o objeto de estudo
das Geociências, que através de suas diferentes áreas
procura compreender toda complexidade e dinâmica que
envolve as interrelações das diferentes esferas (hidrosfe-

Naturais

para

o

ensino

básico.

ra, litosfera, atmosfera, biosfera). Geociências constituise num conjuntos de conhecimentos interdisciplinares
para entender o passado, o presente e assim construir
novas posturas para o futuro. Assim, o estudo da natureza
de forma integrada e interdisciplinar passa a ser próprio
das Geociências (Amaral, 1980). O estudo e ensino das
Geociências são fundamentais para uma utilização consciente dos recursos naturais do planeta Terra.
Apesar das Geociências serem um campo de
estudo multidisciplinar, a Geologia tem um papel de destaque entre as ciências, pois estuda a Terra como um
todo (Potapova, 1968). Compreender o sistema Terra é
um dos principais objetivos dessa ciência. Além disso,
compreender as relações que ocorrem num determinado
local e como elas se conectam aos aspectos globais, considerando as escalas de tempo e espaço também faz parte
dos estudos das Geociências.
Porém, mesmo a despeito de toda a importância
do estudo e ensino das Geociências, na educação básica
os conteúdos que aparecem no ensino fundamental estão
fragmentados dentro das disciplinas escolares de Ciên-

cias e Geografia. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais
– PCNs (MEC,1997) a disciplina de Ciências aborda um
eixo temático relacionado ao “estudo da Terra e do Universo” e a disciplina de Geografia inclui o eixo “o estudo
da natureza e sua importância para o homem”, este último abordando a natureza, os fenômenos naturais, e as
questões ambientais.
Os conteúdos das Geociências na educação escolar são apresentados e discutidos por vários autores,
dentre eles Carneiro et al. (2004) Toledo (2005) e Compiani (2005). Da maneira como são apresentados, os alunos não conseguem relacionar os conceitos geocientíficos
de uma forma ampla, pelo fato de se encontrarem diluídos em duas disciplinas escolares distintas que, muitas
vezes, não dialogam. Para uma proposta de alfabetização
geocientífica, como proposta pela Sociedade Geológica
da Espanha (AEPECT) no documento “Alfabetización en
Ciencias de la Tierra”, deve-se, minimamente promover
a integração entre os conteúdos das disciplinas existentes. O documento apresenta as ideias básicas que todo
cidadão deveria conhecer e, portanto, aquilo que todo
estudante deveria saber ao final do ensino médio.
O documento propõe que uma pessoa alfabetizada em Ciências da Terra deva alcançar os seguintes
objetivos: 1) ter uma visão de conjunto acerca de como
funciona a Terra e saber utilizar esse conhecimento básico para explicar os fenômenos que ocorrem, como vulcanismos e terremotos, de forma a entender as causas que
os geram e as mudanças globais no planeta. 2) dispor de
certa perspectiva temporal sobre as profundas mudanças
que afetaram o nosso planeta no passado e os organismos
que o povoaram, de maneira que haja uma melhor interpretação do presente; (3) entender algumas das principais
interações entre a humanidade e o planeta, os riscos naturais que podem afetá-la, a sua dependência dos recursos
naturais e necessidade do uso sustentável deles; (4) ser
capaz de buscar e selecionar informações relevantes sobre alguns dos processos que afetam a Terra, formular
perguntas pertinentes sobre eles, avaliar se determinadas
evidências apoiam ou não uma teoria, etc. (5) saber utilizar os princípios geológicos básicos e os procedimentos
mais elementares e usuais da Geologia, e avaliar sua importância para a construção do conhecimento científico
sobre a Terra.
O currículo disciplinar do ensino fundamental
inclui muitas disciplinas, mas não contempla outras áreas
de conhecimento, como as Geociências, fundamentais no
entendimento do planeta Terra como um sistema complexo, deixando de fora da educação básica os objetivos
propostos no documento espanhol. Assim deixa-se de
formar alunos com uma visão global e crítica sobre os
fenômenos e processos naturais que afetam a nossa sociedade, como a crise hídrica, deslizamentos, alagamentos,
tremores e inundações, sem capacidade de compreensão
dos mesmos na sua complexidade.
Uma das principais deficiências no ensino fundamental, com relação às ciências da Terra, é que não
está sendo ensinado que, na atualidade há um entendimento do planeta como um corpo dinâmico e integrado.
Muitos conteúdos são ensinados de maneira apenas descritiva, inadequada e com erros conceituais, descontextu-

alizados da realidade dos alunos, o que de certa forma
poderia ser sanado pela presença das Geociências como
disciplina na educação básica. O ensino fundamental é o
que mais se ressente nesse aspecto. Entre os diversos
problemas enfrentados, têm-se: - a formação do professor
generalista; sem a formação adequada para abordar os
temas, a realidade em que a escola se insere, muitas vezes distante do professor, que não consegue trazer ás
Geociências para o cotidiano do aluno, e os conhecimentos e informações específicas sobre o meio ambiente e as
Geociências, restritas à academia, inadequadas nos livros
didáticos ou de difícil acesso ao professor.
2. As Geociências como Disciplina Escolar:
Um dos papéis das Geociências é atender às
demandas por soluções aos problemas ambientais ocasionados pela relação sociedade-natureza, pautada na exploração e uso excessivo de recursos naturais. As Geociências ou Ciências da Terra é uma das áreas que mais se
insere e influencia no cotidiano da população, pois o
homem é capaz de transformar a superfície do planeta em
velocidades maiores do que alguns processos naturais.
Atualmente, a discussão sobre as necessidades
de inserção de temas relacionados à Geologia nos atuais
níveis de ensino fundamental e médio vem se fortalecendo no Brasil. Os conteúdos estão presentes em vários
cursos de formação de professores em Geociências e
Educação Ambiental (Toledo et al, 2005) e em Ciências
da Natureza. Mais recentemente, a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608 de 11/04/2012)
alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e acrescentou às diretrizes da educação, a necessidade de se incluir
os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios,
nos ensino fundamental e médio. Esta política orienta
que o gerenciamento de riscos geológicos e de desastres
deve ser focado nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e demais políticas setoriais, como propósito de garantir a promoção do desenvolvimento sustentável.
As Ciências da Terra podem permitir a busca de
soluções para os problemas gerados pelo homem, não se
limitando apenas pela sua contribuição científica. As
Ciências da Terra podem permitir a busca de soluções
para os problemas gerados pelo homem, não se limitando
apenas pela sua contribuição científica. Apesar dos conteúdos geocientíficos estarem presentes nos currículos
escolares atuais, é praticamente impossível abordá-los de
forma adequada sem a preparação do professor, sem que
ele entenda e se aproprie das peculiaridades das Geociências. O trabalho de campo como estratégia de ensino, o
uso de recursos audiovisuais como filmes e documentários, modelos e aulas práticas com amostras de minerais,
rochas e fósseis, jogos e brincadeiras lúdicas, se bem
empregados chamariam a atenção do aluno para o tema
Geociências, pois os recursos atuam como mediadores
entre os conteúdos e os alunos. A diversificação dos recursos didáticos facilita a absorção do conteúdo pelo

aluno e o professor tem o papel de selecionar os melhores recursos para aquele conteúdo específico.
3. A Experiência de uma Escola Pública em São Paulo:
O desafio de implantar o ensino de Geociências como
disciplina curricular surgiu espontaneamente a partir de
uma necessidade inesperada. Como professor de módulo
(substituto) de Geografia no ensino fundamental de uma
escola pública da prefeitura de São Paulo, frequentemente, tenho que substituir professores das mais diferentes
disciplinas. Esse tipo de ação dificultava o processo de
ensino e aprendizagem, pelo fato de ter que trabalhar
diferentes conteúdos de distintas áreas, o que acabava
não criando um vínculo entre mim e os alunos.
O professor de módulo e a equipe pedagógica
decidiram incluir a disciplina Geociências como mais
uma área do conhecimento do currículo escolar, seguindo
o exemplo de países como Portugal, Espanha, Estados
Unidos e Israel, cujo ensino de Geociências faz parte do
currículo da educação básica. - A escola de ensino fundamental Professor Lorenço Manuel Sparapan da prefeitura de São Paulo está localizada na zona sul da cidade,
numa área periférica com altos índices de violência. A
coordenação escolar pediu que os alunos separassem um
caderno específico para a disciplina geociências, bem
como propiciou material de apoio.
Foi trabalhado nessa disciplina a construção da
identidade das Geociências, com alunos de todas as séries do ensino fundamental, a partir de uma abordagem
de levantamento de ideias prévias. Perguntas como: vocês sabem o que são as Geociências? - o que as Geociências estudam? – e em que pode nos ajudar o estudo das
Geociências? Foram discutidas com os alunos. O professor optou por atuar como mediador no processo de construção desses conceitos e no desenvolvimento das atividades. Essas atividades tiveram como objetivo o entendimento da contribuição das Geociências para entender
de uma forma melhor que o ambiente é dinâmico e complexo e nossas interações com ele.
Para avaliar os avanços dos alunos, no campo da
compreensão dos temas abordados foram utilizados vários métodos, dentre eles desenhos relacionados às Geociências. Esse desenho seria o “cartão de visitas” do caderno de Geociências, ou seja, seria um desenho que
qualquer pessoa ao abrir o caderno teria uma ideia do
que trata a referida disciplina. Por quê o uso de desenhos
no ensino de Geociências? Para Compiani (2010),
“Quando, no ensino de ciências, são
utilizados desenhos, a justificativa básica é fazer emergir aqueles indícios interpretáveis que
não apareceriam caso a expressão fosse apenas
escrito/verbal. Por vários motivos, acredita-se
que as crianças apresentam limitações para
verbalizar suas ideias e, principalmente, escrevê-las. Os escritos e as falas não são suficientes
para expressar tudo o que elas pensam, daí a
necessidade de ampliar os modos de expressão”.

Assim fica claro, segundo o autor que tanto o verbal e o
visual são de importância vital no ensino de Geociências,
pois uma linguagem estritamente escrita e verbal dificultaria o processo de aprendizagem das Ciências da Terra.
3. Considerações Finais:
O presente estudo descreve a iniciativa pioneira da
inclusão da disciplina Geociências na grade curricular de
uma escola pública de ensino fundamental de São Paulo.
A iniciativa é importante para que os alunos do ensino
fundamental dominem em profundidade os conteúdos
geocientíficos e sejam capazes de contextualizar as informações novas que surgem na sociedade todos os dias.
Enquanto professor mediador, optei por novas estratégias, que propiciassem práticas pedagógicas reflexivas no
ensino de Geociências.
Os desenhos dos alunos realizados nas aulas de Geociências superaram expectativas em termos de produção
de conhecimento e nas relações professor-aluno. A cada
aula novas relações eram estabelecidas e expostas através
dos argumentos. A inclusão da disciplina Geociências no
currículo escolar criou espaço para um novo campo científico de relevância para atualidade que não havia na
própria escola. O tempo dedicado nas aulas de Geociências tem sido um espaço de integração, possibilidades e
desafios.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é explorar as inter-relações do ciclo da água e do ferro, por meio dos
estudos que envolvem: formação de bacia sedimentar, formação de rochas basálticas e afloramentos locais,
abastecimento por água subterrânea, análise de rótulos de água mineral, atividades de campo. Para isto, foi
necessário buscar conexão entre as disciplinas de Geografia, Biologia e Matemática por meio das Geociências.
Os professores são integrantes, há mais de 12 anos, do Grupo de Estudos do Sistema Terra e a formação
continuada de professores. Em 2014, deu-se continuidade aos trabalhos sobre o ciclo da água, realizados em
anos anteriores, a partir de análises de rótulos de garrafa de água mineral. Os alunos puderam observar a
composição química e verificar as diferentes substâncias presentes e suas concentrações. Tentaram entender
como isso acontece, o porquê e qual a relação com o ciclo do ferro. O conhecimento acumulado sobre o
abastecimento de água subterrânea na cidade e trajeto percorrido pela mesma levou-se a discussão: O que faz
com que a quantidade de uma substância seja maior ou menor na composição de uma água mineral? Na
atividade de campo foi possível observar afloramentos e discutir a percolação da água dentro de diferentes
rochas. Isso fez com que surgissem outras perguntas, tais como: por quê a rocha enferruja?
Seguindo o plano de trabalho serão propostas novas questões aos alunos, para investigar como: onde
enxergamos o ferro no nosso dia a dia? De onde vem o ferro? Quanto tempo levou para sua formação? Como se
formam o minério de ferro (principalmente no caso de jazidas de ferro bandado)? Como é feito o descarte de
ferro e seu reuso? Para compreender estas dinâmicas, será enfatizada a escala do tempo geológico e como ela
contribui para compreender a história da vida na Terra. As mudanças ambientais no Arqueano e Proterozóico
serão examinadas junto com a circulação dos íons de ferro (férrico e ferroso), sua liberação das rochas ao solo e
o papel das mudanças de microorganismos (com destaque para cianobactérias e estromatólitos). Os alunos
apresentaram dificuldades na análise dos rótulos, pois sabiam pouco sobre grandezas e suas unidades de medida.
Para tanto, foi importante dedicar algumas aulas ao assunto. Neste ano, os alunos analisarão a relação de
minerais e íons solúveis na água mineral, a formação de bacia sedimentar, suas rochas e as formações de ferro
bandado, as transformações da vida até a atmosfera adquirir quantidades significativas de oxigênio. O tratamento
destes elementos depende de conduzir os alunos a compreender os caminhos da água e do ferro no presente e no
tempo geológico. Estas noções cíclicas acham-se associadas à teoria de sistemas e estudos do local e da cidade.
Geociências ajudou a articular o trabalho de professores de Biologia, Geografia e Matemática para construir esta
intervenção curricular.
Palavras-chave: Ensino de Geociências, ensino médio, intervenção curricular
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RESUMO
Este trabalho é um recorte da pesquisa desenvolvida na dissertação de mestrado do autor, do qual, utilizou-se da visita de
campo, para a promoção de um ambiente que estimulasse abordagens contextualizadoras e transdiciplinares, durante a
mediação de conteúdos de Química, junto a um grupo de alunos da 1ª série do Ensino Médio, em uma instituição de ensino
pública paulista. Estas visitas focaram a atividade cerâmica local, próxima à instituição de ensino participante dos trabalhos,
e visita à lavra de explotação de argila que é beneficiada por esta atividade industrial em específico. São propiciados
momentos de contextualização no desenvolvimento das atividades e no tratamento dos conteúdos do currículo de Química
que atende os alunos em seu respectivo nível escolar. Gerando também, momentos de transdiciplinaridade durante a
articulação dos assuntos pelo professor de Química.
Palavras-chave: Visitas de campo, contextualização, transdiciplinaridade

INTRODUÇÃO
Segundo Compiani (2007) baseado em Pontuska (1993) os trabalhos de campo e estudos do meio
adquirem forte relevância para o desenvolvimento das práticas pedagógicas na escola, quando devidamente
adotadas pelo professorado no ensino básico.
Bonito et al. (2006) apontam que as visitas de campo possibilitam despertar a autonomia entre os alunos
participantes deste tipo de atividade, apontando que, a partir destas atividades podem se reveler possíveis
dificuldades quanto à compreensão de conteúdos por parte dos alunos.
Para Carneiro et al. (2005) e Toledo (2009), ao analisarem os documentos do PCNem (Brasil, 2000),
pontuam que há um perfeito entendimento quanto à importância dos alunos, no ensino básico, em compreender o
funcionamento do meio natural, o uso do ambiente e dos seus materiais. Na tentativa de estabelecer as ligações
entre questões tipicamente locais e regionais, com o global e vice-versa, estimulando ações de consciência e
responsabilidade por parte dos alunos, propiciando formação cidadã e responsável.
Santos e Schnetzler (2010) enfatizam sobre as potencialidades geradas por temas recursos minerais na
mediação da Química para o ensino básico, quando denotam que este assunto, se configura como um tema
sociocientífico, proporcionando aos alunos e professores, mediações de conteúdos por um ensino que estimule a
prática da cidadania.
Os estudos de campo quando mediadas na disciplina de Química, podem colaborar com a religação de
saberes por parte dos alunos, na compreensão dos conteúdos e na identificação dos fatores relacionados à
Química nas diversas dinâmicas naturais.
Lima Júnior et al. (2014) apontam que a transdiciplinaridade alcançada durante o tratamento dos
conteúdos do currículo de Química do ensino básico, pela articulação com as Geociências, proporcionam
movimentos interativos entre os diversos conceitos estanques trabalhados de maneira disciplinar. Criando ainda,
segundo os autores, ambientes com maior envolvimento pelos alunos na religação entre os saberes.
Neste contexto é que propomos este trabalho, estimulando o desenvolvimento de visitas de campo pelos
docentes do ensino básico, que no caso da disciplina de Química exposta neste trabalho, foram articuladas
informações e dados emergidos a partir de uma visita à uma lavra de explotação de argilas, seguido da visita à
uma fábrica ceramica que faz o beneficiamento da argila na fabricação de tijolos. Buscando ainda, a valorização
de atividades da região da escola, na qual as atividades foram desenvolvidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após uma visita de campo à uma lavra de explotação de argila, seguida da visita a uma empresa
cerâmica que faz o beneficiamento da argila na fabricação de tijolos, o professor da disciplina de Química,
explorou as informações e dados coletados pelos alunos para articular alguns conteúdos da disciplina.
O professor percebe que o ambiente natural e fabril da região da escola emana como fontes de
informações e dados, que se relacionam aos conteúdos do currículo da disciplina de Química, de maneira a
promover a contextualização de alguns dos assuntos expressos pelo currículo. Conteúdos expressos no caderno
do aluno (São Paulo, 2014).
Estas constatações são evidenciadas, ao tratar sobre os conteúdos comuns do 1º semestre letivo, que
permeiam a temática Transformações e Interações Químicas e os fatores intrínsecos relacionados e foram
pontuadas como:
As dinâmicas naturais de formação da argila e das rochas no meio natural;

As reações envolvidas na produção cerâmica;
O tempo e a energia envolvidos nestas dinâmicas naturais e na produção do tijolo;
Reconhecimento e identificação de reações e interações pela análise de solubilidade, densidade, ponto de
fusão e ebulição.
Os alunos desenvolveram atividades diversificadas no tratamento das informações e dados coletadas em
campo, utilizando da articulação entre atividades experimentais, apresentações de slides, pesquisas e o estímulo
às inferências dos alunos.
Notou-se que os dados e informações coletados em campo e retomados pelo professor em sala,
extrapolavam os conceitos trabalhados especificamente pela disciplina de Química. Neste sentido, o professor
necessitou de alguns dos conteúdos da Química, com alguns conteúdos da Matemática, Geografia, História e
Biologia, como:
Cálculos de área de polígonos;
Exploração dados geográficos e históricos da região de formação da jazida da argila; e
Influências dos seres vivos nas dinâmicas naturais.
A partir da verificação das medidas da cava de argila, os alunos calcularam e inferiram sobre o possível
volume e a quantidade de argila explotada, considerando os dados obtidos com a verificação experimental da
percentagem de umidade de amostras de argila da área poligonal da cava.
Os alunos também fizeram algumas correlações durante a apresentação de slides, uso e tratamento de
imagens históricas e atuais da área da lavra e a exploração sobre os dados geográficos e históricos da area da
jazida da argila, buscando descrever seus entendimentos sobre as dinâmicas formativas.
Com relação à composição da argila nesta área visitada, evidenciou-se por atividades práticas
experimentais a grande quantidade de materiais orgânicos, influenciados pela decomposição dos seres ao longo
do tempo na composição e formação da jazida que foram apontados pelos alunos, devido à evidencia de odores
provenientes de decomposições orgânicas.
Neste sentido, em alguns momentos, a transdiciplinaridade emerge como consequencia da necessidade
do tratamento de alguns conteúdos, no sentido de estimular os alunos a efetuarem as ligações entre os saberes.
Porém, em outros momentos ficaram evidenciadas estas ligações entre conteúdos tipicamente tratados de forma
disciplinar nas instituições de ensino pelos próprios alunos, sem as necessárias articulações do professor.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento dos conteúdos curriculares de Química, pelo uso da atividade de campo, configurouse como mais uma alternativa didática de abordagem, na qual, emergem fatores relacionados à contextualização
dos conteúdos, diponibilizando cotidianização dos assuntos do currículo.
As atividades desenvolvidas do professor com os alunos, procuraram estabelecer momentos para
abordagem dos conteúdos, que levassem os alunos a correlacionar alguns conteúdos da Química com conteúdos
de outras disciplinas, como Geografia, História, Matemática e Biologia. Estabelecendo momentos dialógicos
transdiciplinares, ao utilizar as informações e dados obtidos na visita de campo, por meio dos registros,
informações e as interpretações destes dados em sala de aula.
Apoio: A CAPES e à E. E. Prefeito Caetano Munhoz.
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Abstract With the advancement of science and the dynamics of technology also grows human knowledge. Science, technology and
knowledge determine new paths that intersect and require changes in the epistemological and organizational model of education. The educational paradigm is shifting from the traditional model of an imposed education that favors creativity and discovery, enabling the student
to "learn to learn", with the use of ICT by the Learning Objects, prioritizing interdisciplinarity. This work demonstrate the importance of
using educational, technological resources and education for create a favorable environment for interdisciplinarity and teaching with a
targeted approach. All this, without losing sight of the improvement of educational quality and the professional development and working
conditions within schools so that these conditions can also encourage the collective construction of their pedagogical projects.
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Resumo
Com o avanço da ciência e a dinâmica da tecnologia, cresce também o conhecimento humano. Ciência, tecnologia e conhecimento, determinam novos caminhos que se entrecruzam e requerem mudanças no modelo epistemológico e organizacional da Educação.
O paradigma educacional vem se modificando a partir dos moldes tradicionais de uma educação impositiva para outra que privilegie a
criatividade e a descoberta, possibilitando-o a "aprender a aprender", com a utilização das TIC´s, mediante os Objetos de Aprendizagem,
priorizando a interdisciplinaridade. Este trabalho procura demonstrar a importância da utilização dos recursos pedagógicos, tecnológicos e
do ensino para a criação de um ambiente favorável à interdisciplinaridade e ao ensino, mediante a utilização de uma metodologia direcionada. Tudo isto, sem perder de vista o aprimoramento da qualidade educacional, bem como o aperfeiçoamento profissional e das condições de trabalho no interior das escolas, para que estas condições possam favorecer também a construção coletiva de seus projetos pedagógicos.
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Introdução

Com o avanço da ciência e da tecnologia cresce
também o conhecimento humano. Esse caminhar em linhas entrecruzadas, ciência, tecnologia e conhecimento,
requer uma mudança de postura do professor, uma mudança dos moldes tradicionais de uma educação impositiva para outra que privilegie a criatividade e a descoberta, possibilitando "aprender a aprender", alargando caminhos de acesso a toda informação que se faz disponível,
incluindo os recursos disponibilizados pelas TIC´s, onde
Barbosa (2013) usa o termo para “designar a tecnologia
educacional vinculada ao uso de computadores ou recursos computacionais com possibilidade de aproveitamento
tanto dentro quanto fora da escola, com ou sem supervisão de um professor.”
Dentro desse quadro observa-se como fator imprescindível o aprimoramento do processo de formação do
professor. Requer-se, portanto, das instituições educacionais mais ousadia para que se construam novos e mais
promissores modelos educacionais, necessários à urgente
e fundamental tarefa da melhoria da “qualidade de ensino” no país, cujo coeficiente apresenta-se ainda muito
baixo como atesta o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês) de 2009, o
que já reflete o resultado da avaliação realizada em 2012,
a maior preocupação seria a avaliação de 2015 onde será
dada ênfase em ciências, neste contexto um ambiente
interdisciplinar de Geociências poderia ser uma possibilidade, já que no ensino médio, na maioria das vezes, fica
por responsabilidade da Geografia.
Se exige do educador, que conhece e ministra os saberes de ciências, buscar sua autonomia intelectual visando, no seu aperfeiçoamento, propiciar um ensino que
produza sentido ao interesse e à necessidade do aluno
para uma aprendizagem significativa.
O conhecimento do mundo, antes de inatingível
acesso a uma grande maioria populacional, tornou-se
alcançável com os avanços técnico-científicos em um
mundo globalizado. Com tantos avanços requerendo mudanças cada vez mais rápidas qual é nossa resposta à
seguinte indagação: a escola até que ponto acompanhou
tamanha evolução?
Atualmente ainda estamos no estágio inicial de uma
transformação que deve ser a mais importante da história:
a Revolução da Informação. E nessa revolução o ritmo
de mudança é tão acelerado que a profunda criatividade e
o pensamento analítico já não são opcionais; não são
artigos de luxo, e sim de primeira necessidade. (KHAN,
2013).
O conhecimento desta realidade nos direciona a uma
análise sobre a missão da escola e o papel do professor;
convoca-nos a contribuir para uma educação para o século XXI, como coloca Delors (2005), “uma educação planetária” em que Gadotti (2000) aponta para “uma revisão
de nossos currículos, uma reorientação de nossa visão de
mundo da educação e no dualismo local x global”.
Este novo tempo que se abriu diante de nós remetenos a um novo modelo de escola, a uma nova postura do

educador frente à reavaliação da sua prática pedagógica.
Castells (1999), em A sociedade em Rede, descreve a
sociedade contemporânea como uma sociedade globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, cuja base material está sendo alterada aceleradamente pela revolução tecnológica concentrada na
tecnologia da informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, nos sistemas políticos e nos sistemas de valores. Afirma Milton Santos:
[…] que para ter eficácia o processo de aprendizagem deve, em primeiro lugar, partir da consciência da
época em que vivemos o que implica saber o que é o
mundo, como esse mundo se define e opera, a fim de
reconhecer ”o lugar de cada país no conjunto do planeta
e o de cada pessoa no conjunto da sociedade humana
(SANTOS, 1997).
De fato, as novas tecnologias da informação e da
comunicação tem exercido um papel cada vez mais ativo
nas relações de ensino e aprendizagem. Assim como
afirma Assmann (2000), “a sociedade da informação
precisa tornar-se uma sociedade aprendente”; neste contexto o autor aponta que “...elas facilitam experiências de
aprendizagem complexas e cooperativas. A sociedade da
informação requer um pensamento transversal e projetos
transdisciplinares de pesquisa e aprendizagem”.
O ensino de Geociências, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, deve ser reavaliado,
visando atingir resultados significativos futuros. De fato,
a avaliação do Programme for International Student Assessment (Pisa) (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes) ao apontar sua deficiência no tempo presente. Como alerta Pavão (2008) que “as bases do interesse
em ciência têm origem na infância”, mas Fracalanza
(1986) ressalta que “o ensino de ciências deve partir do
conhecimento que as crianças possuem”, Carneiro et al.
(2004) a partir de uma lista inicial de dez, descrevem
doze razões pelas quais a inserção de cultura geológica beneficiará o ensino brasileiro, obedecendo às
diretrizes educacionais atuais.
Martins e Carneiro (2014) assinalam que o ensino de
Geociências pode contribuir para melhorar o quadro de
formação docente, na medida em que fornece uma visão
de conjunto do funcionamento do Sistema Terra e ajudam a entender a complexa dinâmica do planeta.
Os temas relacionado as Geociências, principalmente no ensino médio, fica na responsabilidade da Geografia, já que no Brasil, diferente de outros países, não temos a disciplina específica. Signoretti (2006), na música
Geomania, já apontava como a Geografia seria para alguns alunos.
Eu detestava Geografia
Vegetação, clima, relevo e hidrografia
Mas quando me mostraram o que eu não sabia
Eu pude entender para que ela servia
GEOMANIA
Pra saber localizar, que latitude e longitude você está?
No hemisfério austral ou boreal?
Do lado ocidental ou oriental?
Rotação, um dia sem você
translação, um ano pra nos ver.

Outono, inverno, primavera e verão
Te procuro em qualquer estação
Agir local, pensar global
Talvez você também faça igual
Lutar pela questão ambiental
Contra o perverso capital
Na era da informação, você parece sem direção
Em órbita vou colocar, meu satélite pra te rastrear...
Ponderando-se acerca do contexto histórico, Carneiro et al. (2008) considera que o ensino de ciências no
país é recente, passou e continua passando por diversas
alterações, os resultados permanecem insuficientes. Um
dos problemas está ligado ao modelo de formação dos
professores, que oscila entre a especificidade disciplinar
e a generalidade.
Pode-se afirmar que há uma obsolescência da escola,
em uma sociedade jovem impregnada com os nativos
digitais, Santos já evidencia este perfil ”Qualquer que
seja a ótica adotada, é perfeitamente possível se observar
como as crianças lidam atualmente com a dinâmica informacional proposta pela sociedade emergente”
(SANTOS, 2012).

• O contexto ambiental
O moodle oferece um gama de ferramentas que possibilitam a elaboração de questionários, fóruns de discussão, disponibilizar slides e textos, links e principalmente
a utilização de OA (Objetos de aprendizagem), que
Behar (2009), define OA como “qualquer material digital, como por exemplo, textos, animação, vídeos, imagens, aplicações, páginas web de forma isolada ou em
combinação, com fins educacionais” e Castellar (2011a)
relata a importância dos OA no ensino de Geografia:
Para o ensino da Geografia, o uso dos recursos tecnológicos digitais na forma de Objetos de Aprendizagem
e concebidos e propostos na perspectiva de uma Arquitetura Pedagógica é de fundamental importância na medida
em que podem proporcionar o desenvolvimento do raciocínio espacial e das habilidades de pensamento, simulam realidades às vezes abstratas aos alunos no contexto
de uma aula tradicional, estimulando assim a construção
do conhecimento, além de romper com o paradigma de
que a Geografia é uma disciplina proposta de forma tradicional.
3 Resultados e Discussão

2 Metodologia
Mediante esta configuração propusemos a elaboração de
um ambiente interdisciplinar de Geociências, utilizando o
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) moodle, uma
ferramenta muito utilizada em cursos de EAD (Figura 1).
O objeto de estudo escolhido foi o ensino médio presencial, nas turmas do primeiro ano do IFSULDEMINAS,
Campus Pouso Alegre, uma vez que mantemos com elas
uma estreita convivência profissional.

Proporcionando um ambiente de simulação, poderiam exemplificar com maior eficácia, fenômenos abstratos
que muitas vezes não são compreendidos pelos alunos,
como o OA Geolocal (Figura 2):

Fig. 2 – Imagem utilizada em ambiente de simulação
com alunos do Ensino Médio.

Fig. 1 – Interface estruturada para a pesquisa EAD.
O Ambiente envolveria a participação dos professores de Química, Física, Biologia e Geografia com o objetivo de fazer a integração dos conteúdos de Geociências,
sendo elencadas as seguintes temáticas:
• Formação da Terra
• A dinâmica litosférica
• A dinâmica atmosférica
• A dinâmica hidrosférica

[...] este objeto de aprendizagem foi planejado com o
intuito de auxiliar os professores de geografia do Ensino
Fundamental na utilização de recursos virtuais em sua
prática pedagógica. Busca-se, com a sua utilização, trabalhar conceitos geográficos: coordenadas geográficas,
aqui exploradas de maneira lúdica, por tratar-se de um
jogo (simulação). (SIGNORETTI, 2007). As fontes usadas aqui são todas fontes TrueType:
Times New Roman
Courier New
Symbol
Uma fonte como Arial poderia ser usada para textos
formatados em fonte sans serif. Em geral, não é boa idéia

usar uma profusão de fontes diferentes e pouco populares. Assim, em um artigo, estas quatro fontes citadas podem ser suficientes na maioria dos casos.
Relacionando os jogos com a escola atual Mattar
(2010) afirma:
É assim que a educação dos nossos jovens está hoje
brutalmente segmentada: na escola, o ensino de um conteúdo descontextualizado que o aluno tem que decorar,
passiva e individualmente; nos games, o aprendizado em
simulações que o próprio jogador ajuda a construir, ativa
e colaborativamente.
Para Pavão (2008) “As simulações computacionais
possibilitam o entendimento de sistemas complexos para
estudantes de idades, habilidades e níveis de aprendizagem variados”, Mattar (2010) afirma que “Simulações
educacionais, por sua vez, são processos rigorosos para
desenvolver habilidades específicas, as quais podem ser
transferidas diretamente ao mundo produtivo”.
A construção do conhecimento é individual e evolutiva; segundo Piaget (1990), o conhecimento não é
transmitido; ele é progressivamente construído por meio
de ações e coordenações de ações, que são interiorizadas
e se transformam: “A inteligência surge de um processo
evolutivo, no qual muitos fatores devem ter tempo para
encontrar seu equilíbrio” e, também, Vygotsky (1989)
afirma que a linguagem e o desenvolvimento sociocultural determinam o desenvolvimento do pensamento.
O indivíduo interioriza formas de pensamento psicológico apreendidas por meio da cultura, mas ao assumilas torna-as suas: reelabora-as ou as recria e as incorpora
às suas estruturas. Os indivíduos constroem seus próprios
significados e os empregam como instrumentos de seu
pensamento individual para atuar no mundo.
(VIGOTSKY, 1989).
Mattar (2010) aborda a questão do aprendizado tradicional e os games ao lidarem com erros, no sentido de
que “essas características do fracasso nos games permitem que os jogadores se arrisquem e experimentem hipóteses que seriam muito difíceis de tentar em situações em
que o custo do fracasso é maior, ou em que nenhum
aprendizado deriva do fracasso” (MATTAR, 2010).
3 Conclusão
Ao analisar o processo cognitivo bem como suas
contribuições, Castellar (2011a) afirma: “O jogo auxilia
na construção cognitiva, pois estimula habilidades que
são importantes para a construção do conhecimento e
para a vida como: observar, analisar, conjecturar e verificar, compondo o que se entende por raciocínio lógico”.
Para Papert (2005) “repensar a escola na era da informática colocando que os computadores não apenas melhorariam a aprendizagem escolar, mas apoiariam formas diferentes de pensar e aprender”.
Quanto à formação
do professor discutida no contexto do avanço de novas
tecnologias, encarado como um desafio frente à configuração de sociedade do conhecimento, afirma Pontuschka
(2010):
Assim, além de dominar conteúdos, é importante que
o professor desenvolva a capacidade de utilizá-los como

instrumentos para desvendar e compreender a realidade
do mundo, dando sentido e significado à aprendizagem.
As TIC´s hoje poderiam se tornar uma poderosa aliada neste processo, mas como afirma Kenski (2007), o
movimento de incorporação do computador a atividade e
projetos de ensino de professores em qualquer área de
conhecimento ainda hoje é insipiente, Perrenoud (1999)
chama a atenção sobre a precariedade da formação profissional e ainda aconselha:
[...] em cinco ou dez anos, as tecnologias terão evoluído ainda mais. Melhor seria que os professores exercessem antes de mais nada uma vigília cultural, sociológica, pedagógica e didática, para compreenderem do
que será feita a escola de amanhã, seu público e seus
programas (PERRENOUD, 2000, p.138).
Em relação ao compromisso com a qualidade frente
às transformações Santos (2012) afirma:
Repensar a educação a partir desta nova realidade –
e dos desafios que esta traz – requer a compreensão da
função docente diante das possibilidades oferecidas pela
informática educativa. Afinal, o papel do professor na
consolidação de uma nova mentalidade pedagógica, na
preparação dos cidadãos para a Sociedade Informacional
emergente e na adequação do sistema educativo aos desafios da sociedade da informação, é inquestionável.
Moran (2000 p. 139) afirma que “até agora encontramos poucas pessoas que estejam prontas para uma
educação de qualidade”, e Khan (2013) que “o mundo
hoje necessita de uma força de trabalho de pessoas com
interesse permanente em aprender, que sejam criativas,
curiosas e autônomas, capazes de conceber e implementar novas ideias”, em consonância com a exigência de
DELORS (2005), “na preparação para ensinar na sociedade do conhecimento e para além dela”.
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CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DIDÁTICA ONLINE DE APOIO AO
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O ensino de Paleontologia, seja a nível de educação básica ou superior, muito se vale de atividades práticas que
envolvem manipulação de amostras de rochas, minerais e fósseis, que são usadas para exemplificar o conteúdo
teórico discutido nas disciplinas que tratam desse tema. Porém, nem sempre há disponibilidade desses materiais
na Instituição de Ensino onde o conteúdo está sendo tratado, visto que muitas delas se encontram em regiões
onde é difícil o acesso à esse material. Este problema pode ser parcialmente contornado com o uso de réplicas
didáticas de amostras, porém nem sempre se dispõe dos recursos para obtenção de tais réplicas. Além disso, o
acesso aos materiais usados nas disciplinas fica restrito ao seu repositório na Instituição de Ensino, ficando a
cargo dos estudantes manejar seu tempo para visitar esses repositórios fora do horário de aula. Para auxiliar
quando da indisponibilidade dessas amostras ou dessas réplicas, e também como uma ferramenta de auxílio ao
estudante para que possa estudar por conta própria, fora do ambiente escolar, foi concebido um projeto de
criação de uma ferramenta online de apoio ao ensino de Paleontologia. Tal ferramenta consistirá em um website,
a ser construído e hospedado em ambiente online de livre acesso. A criação e estruturação deste website será
feita usando a ferramenta Wordpress, que permitirá fácil manipulação do conteúdo e formato de apresentação do
mesmo. Quanto ao conteúdo a ser apresentado no projeto, este será estruturado de acordo com materiais
didáticos utilizados em aulas práticas de Paleontologia, com um breve descritivo teórico relacionado a cada
tema, e apresentação de imagens ilustrativas e fotografias de amostras, de modo a expor o conteúdo
representativo para o tema em questão. As imagens ilustrativas serão feitas a partir de amostras de coleções
Paleontológicas e Didáticas, bem como obtidas de trabalhos acadêmicos e outros websites, todos devidamente
creditados.
Apoio: CAPES
Palavras-chave: paleontologia, website, e-learning

COMPORTAMENTO GEOLÓGICO EM SUBSUPERFÍCIE NA PORÇÃO CENTRAL DA
SERRA DE INHOAÍBA, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DO MÉTODO
GEOFÍSICO GROUND PENETRATION RADAR- UMA METODOLOGIA NA
INVESTIGAÇÃO HIDROGEOLÓGICA.
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O estudo sobre a potencialidade dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis tem adquirido cada vez maior
importância dentro do conhecimento geológico. A escassez de abastecimento de água para a população em
grandes centros urbanos, onde a demanda é cada vez maior, nos leva a uma preocupação quanto às possíveis
soluções que sejam viáveis, a fim de resolver problemas emergenciais. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar a ocorrência de fraturas nas rochas locais e camadas de solos/sedimentos em sub-superfície. Tais
ambientes geológicos podem permitir a concentração e circulação de águas subterrâneas. Para isso foi
selecionada como área teste a Fazenda Marambaia, instalada na Serra de Inhoaíba, região Administrativa de
Guaratiba, Município do Rio de Janeiro, RJ, entre as coordenadas 7462820S - 7461678S e 641347E - 643429E.
No local foi aplicada a metodologia geofísica por GPR, a fim de verificar o comportamento geológico em
subsuperfície. Geologicamente a área é composta por rochas granito/gnáissicas e solos/sedimentos. Estudos foto
interpretativos indicaram fraturamento com direção preferencial NE/SW.
Os métodos indiretos por investigação geofísica têm sido amplamente usados no conhecimento de estruturas em
subsuperfície através de resultados interpretativos, que se caracterizam por serem métodos não destrutivos. O
GPR (Ground Penetrating Radar), conhecido também como Radar de Penetração do Solo, possui como
característica a geração de imagens 2D que identificam descontinuidades, mudanças litológicas e profundidade
do topo rochoso, importantes para estudos estratigráficos e estruturais em geologia. O sistema de GPR irradia um
pulso de ondas eletromagnéticas para a subsuperfície, através de uma antena transmissora. As características
dielétricas do meio fazem com que esse pulso seja refletido e ou difratado, de acordo com as descontinuidades e
as ondas eletromagnéticas secundárias são registradas por uma antena receptora na superfície. A partir de um
perfil, com medidas espaçadas a cada metro, foram registradas reflexões contínuas. O processamento dos dados
envolveu atividades de laboratório dos alunos do programa PRH- 239, financiado pela Petrobras. Com base nas
publicações da geologia da área e reconhecimento em campo foram interpretadas camadas de solo com
diferentes respostas e determinado o comportamento do sistema de fraturamento local. Adicionalmente foram
realizadas sondagens, com instalação de poços de monitoramento. As amostras coletadas nas sondagens foram
analisadas granulometricamente para comparação com os dados obtidos com o GPR.
Palavras-chave: GPR, Serra de Inhoaíba, Hidrogeologia,

ANÁLISE DAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS NATURAIS E ANTRÓPICAS E
PARTICULARIDADES DA DRENAGEM NA BACIA DO RIO CACARIA, PÍRAI –RJ
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Pesquisas que procuram analisar os sistemas de drenagem e suas influências litoestruturais, as dinâmicas
externas erosivas e influências antrópicas às suas feições condicionadas no relevo são feitas em diversas esferas
de estudos geoambientais no Brasil, porém em alguns casos elas existam de formas escassas. O presente trabalho
buscou analisar as feições geomorfológicas condicionadas naturalmente ou pela ação antrópica e particularidades
da drenagem na bacia do rio Cacaria. Objetivou- se, através dos resultados dos estudos sobre a morfometria
desta bacia, mapeamento da área, trabalho de campo e de gabinete com análises de cartas topográficas e
ortofotocartas, uma análise do sistema ambiental da região, das feições geomorfológicas naturais e antrópicas da
bacia, e da sua rede de drenagem, condicionada fortemente por uma falha de empurrão que promove a
diversidade e morfodinâmica atual da área, o que acaba por gerar uma série de transformações na paisagem,
tornando-se, assim, objeto de estudo interessante do ponto de vista do planejamento ambiental. Destaca-se que
esta é uma área que sofre com a falta de estudos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos . A bacia localizase em Piraí, sul fluminense, e assume uma importância estratégica, uma vez em que em sua foz, no leito do
Ribeirão das Lages, foi estabelecida a represa da Pequena Central Hidrelétrica de Paracambi, o que a torna
importante para a manutenção do reservatório da PCH, além de sua importância como reserva de recursos
hídricos para o sistema Guandu. A bacia é composta por um conjunto de relevos alinhados e aplainados, que se
encontram alinhadas no sentido NE-SW evidenciando uma dissecação através das feições erosivas e
sedimentares. Suas colinas são dissecadas, na qual há predominância de declividade de 20% a 45%,
caracterizando predomínios de relevos fortemente ondulados. Possui, vales estreitos encaixados, na qual a
maioria dos rios da bacia passam, além de pequenas elevações suavemente ondulada e diversas encostas. Estas
características quando relacionada aos altos índices de desmatamento da região devido ao cultivo de banana e
criação de gado, que fragilizam o solo, faz com esta área tenha um alto índice de erodibilidade. A geomorfologia
da região e sua alta capacidade erosiva favorecem um rápido escoamento superficial e um aumento da carga
dendrítica nos leitos dos rios, formando canais fluviais regionais menores e com forte entulhamento. Estes
acúmulos de sedimentos nos leitos dos rios da bacia, aumenta a possibilidade de ocorrência de enchentes, com as
águas dos rios atingindo os níveis de terraços associados à eventos extremos (terraços ativos), encaixados em
terraços antigos, que acabam se conformando em planícies de inundação, indicando um reajuste das formas aos
novos condicionantes. O grau de declividade alto, associado aos solos frágeis e a perda de cobertura vegetal pelo
gado e pelo desmatamento confere a diversas setores daquela área um alto grau de instabilidade morfodinâmica,
evidenciado pelas ravinas e voçorocas em diversas partes da bacia. Estes também são responsáveis por algumas
anomalias no comportamento do sistema de drenagem, considerado de alta capacidade, com números expressivo
de canais, resultante de uma litologia menos permeável e com forte controle estrutural.
Palavras-chave: Geomorfologia, Planejamento Ambiental, Cacaria
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A cidade de Machado (latitude: 21°40’40”; longitude: 45°55’38”) no estado de Minas Gerais, se
localiza a 378 km de Belo horizonte e 280 km de São Paulo (capital), está inserida nos domínios
de mata mesófila (transição floresta-cerrado). Atualmente o bioma cede lugar ao plantio de café,
que é responsável pela devastação da mata ciliar em rios e córregos municipais. Localizado
geomorfologicamente sobre o planalto de varginha, a cidade é delimitada em Norte, Sul e Leste
pelo geossistema de morros convexos, e a Oeste pelos morros e morrotes de Serrania. É também
composta geologicamente por metassedimentos e rochas ortognaisses (granulitos e migmatitos)
do proterozóico superior e cambriano, além de integrar o complexo Guaxupé sobre a nappe de
Varginha. O projeto em questão visa mapear a possível área de drenagem da bacia hidrográfica
do rio Machado, que transpassa o município no sentido N-S dirigindo-se ao nível de base
regional, o lago de Furnas. Para analisar dados de vazão média, deflúvio e capacidade hídrica
afim de identificar quais métodos de prevenção ou contenção de fluxos podem ser admitidos na
região do córrego Jacutinga (que apresenta a maior quantidade de inundações na área
trabalhada), foram necessárias as realizações de trabalhos de campo, que em seu primeiro
momento delimitaram a área a ser estudada e sua extensão, através de métodos quantitativos de
medição por formas geométricas aproximadas, ou por softwares, tornando possível a marcação
do exutório principal e do ponto mais distante na montante. Em seguida, cálculos de vazão e
deflúvio do corpo hidrológico foram efetuados concebendo a capacidade hídrica média do rio
Machado, o que nos possibilitará a conclusão de qual a capacidade máxima de vazão do leito
menor do rio, e até onde sua margem de inundação se estende em períodos de chuva excessiva
e/ou anormal. Os resultados da analise, somado aos dados de fragilidade do solo e sua
permeabilidade, terão grande importância no mapeamento de áreas de risco da cidade, e
medidas preventivas contra inundações das áreas habitadas. Tais medidas podem ocorrer de
maneira social, através da conscientização da população sobre quão perigoso é morar nestas
áreas frágeis, ou medidas físicas, que possam corrigir os problemas de drenagem do córrego
Jacutinga e dos demais canais de ordem da bacia hidrográfica do rio Machado, como o
assoreamento devido a ocupação dos leitos marginais e deposito de dejetos no talvegue dos rios.
Como resultados parciais, concluímos que parte dos problemas enfrentados pelo município, se
deve a características naturais do córrego, que é dendritico de terceira ordem, e seus vales são
irregulares, sendo que a margem onde estão instaladas as moradias é a menos larga, e recebe
maior fluxo nos períodos de cheia.
Palavras-chave: Estudo Hidrológico, Bacia Hidrográfica, Exutório
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O município de Campos dos Goytacazes, localizado na região Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro,
possui um alto potencial hídrico, visto que apresenta alguns dos maiores aquíferos do estado, dentre os quais o
aquífero Emborê. Por estar localizado em uma região costeira e sofrer, atualmente, um aumento na explotação da
água subterrânea devido à grande demanda por água potável, e também aos períodos de seca comuns na região,
os aquíferos locais estão suscetíveis a intrusão marinha, isto é, o avanço da cunha salina em direção ao
continente.
Assim, neste trabalho, realizado em Farol de São Tomé, monitorou-se um poço situado a uma distância de
aproximadamente 400 metros da costa e verificaram-se as influências sazonais da maré e de alterações
meteorológicas no aquífero costeiro, utilizando um sensor multiparamétrico. Com a utilização deste sensor, foi
possível medir automaticamente as seguintes variáveis: temperatura, altura da coluna de água e condutividade
elétrica (salinidade).
Deste modo, foi instalado o sensor Levelloger Model 3001 da Solinst, tipo F100/M30-50mS no poço, cuja
profundidade total é de 150 metros. O sensor foi instalado a uma profundidade de oito metros da superfície, e foi
programado utilizando-se o software DiverOffice para realizar medições a cada seis horas, ao longo de oito
meses (agosto/2014 a abril/2015). O objetivo foi o de realizar um monitoramento temporal daqueles parâmetros.
Após a apuração dos dados coletados pelo sensor, com o total de 977 leituras, estes estão sendo trabalhados de
modo a poder fazer uma comparação e correlação com dados meteorológicos, como temperatura, precipitação e
pressão – obtidos na base de dados dos sites do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), Banco de Dados
Meteorológicos para ensino e pesquisa (BdMEP) e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
(Cptec/INPE) – e alturas da maré, obtidos no site da Marinha do Brasil. Isso permite identificar e detalhar as
razões de variações de temperatura, coluna de água e salinidade no poço, e consequentemente no aquífero, para
avaliação do comportamento desse corpo hídrico e obtenção de seus parâmetros hidráulicos.
Apoio: PRH-PB 234
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O trabalho visa apresentar os resultados preliminares de um estudo experimental em desenvolvimento que utiliza
um modelo físico de pequeno porte. O experimento foi projetado para tentar reproduzir e quantificar o
comportamento da infiltração da chuva através de fraturas, em encostas rochosas.
O modelo físico é composto por uma réplica em resina de uma fratura real, por uma placa de rocha com índices
físicos reais, tais como porosidade e rugosidade, e por uma estrutura metálica que permite variar parâmetros
como inclinação da encosta, mergulho e abertura da fratura. Sendo assim, as características do modelo
possibilitam que as simulações feitas em laboratório e no campo reproduzam as condições reais dos maciços
fraturados naturais e a obtenção de valores de infiltração de chuva neste tipo de encosta.
Como descrito em Lemos (2010), foram realizados experimentos utilizando um simulador de chuva que permitiu
variar os volumes e tempo de precipitação. Foram também variados o ângulo da encosta e o ângulo entre a
encosta e o plano da fratura, sendo estes parâmetros obtidos de afloramentos e maciços fraturados das regiões de
Itaipava – RJ e Petrópolis – RJ, através do mapeamento sistemático das fraturas. Tentou-se reproduzir no
experimento as principais características do sistema fraturado local, especificamente a abertura e atitude das
estruturas.
Foram realizados também ensaios in-situ na bacia hidrográfica do rio Piabanha, sub-bacia do Rocio, que está
contida na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. O modelo foi montado em campo ao lado de uma
estação pluviométrica, de modo que se pudesse avaliar a infiltração proveniente da precipitação real.
Através dos dados obtidos foi possível simular a infiltração pluviométrica nos maciços mais representativos da
região de estudo (Freddo Filho, 2012).
Experimentos deste tipo fornecem importantes contribuições para diversas áreas da geologia, visto que o volume
de água que infiltra no maciço através das fraturas pode ser considerado desprezível quando a escala de estudos é
pequena, como na avaliação de grandes bacias ou grandes áreas com afloramentos rochosos. Porém quando se
trata de estudos em escalas maiores, como a análise de encostas, a quantificação do volume de água que penetra
pelas descontinuidades pode ser relevante para entender e avaliar o comportamento geomecânico do maciço.
Sendo assim os dados obtidos com esse tipo de experimento auxiliam no entendimento dos mecanismos e
fenômenos que ocorrem na natureza, e mais diretamente em estudos na área da Hidrogeologia e Geologia de
Engenharia. No campo da Hidrogeologia, os resultados representam uma contribuição para estimativas de
recarga em uma bacia hidrográfica onde afloram rochas cristalinas fraturadas. No campo da Geologia de
Engenharia, pode ser valiosa a quantificação do volume de água que percola e penetra nas descontinuidades de
um maciço fraturado.
Palavras-chave: infiltração, modelo físico, maciços fraturados, recarga.
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A técnica de mapeamento geológico-geotécnico empregada neste trabalho visa a descrição e geoespacialização
das feições físico-mecânicas do terreno, advindas do mapeamento das unidades geológicas e pedológicas
identificadas ao longo de 24Km de construção do entroncamento da Rodovia Estadual MGC-455, além do
diagnóstico de medidas corretivas que assegurem o tráfego e a segurança rodoviária. Localizada na porção oeste
de Minas Gerais o empreendimento rodoviário baliza-se pelas coordenadas iniciais UTM 7821751S/782673E e
finais 7826475S/761846E, com variação altimétrica máxima de 120 m, inserindo-se integralmente na região do
Triângulo Mineiro, entre divisores de bacias hidrográficas Araguari, a leste e afluentes mineiros da sub-bacia do
Baixo Parnaíba a oeste. Dominada por relevo plano, suavemente ondulado e bem dissecado com formações do
tipo chapadas, morrotes e vertentes retilíneas, o traçado sobrepõe parcialmente a um segmento de morrote de
topo arredondado orientado segundo WNW/ESE. A rede de drenagens regionalmente assume padrão radial
centrífuga no compartimento leste e dendrítica a oeste em regimes de alto grau de integração, médio grau de
continuidade, alta densidade, médio grau de controle tectônico, sinuosidade mista e fraca assimetria.
Na área mapeada predomina a exposição de rochas intensamente alteradas por processos pedogenéticos e
secundariamente lateríticos nas porções mais planas e/ou elevadas. Associada a decomposição dos basaltos
ocorrem latossolo vermelho escuro, latossolo vermelho amarelo-húmico e vertissolo, sendo este último solo
expansível com alto teor de cálcio e magnésio e alto índice de atividade (IA), restrito a porção leste da carta, a
norte da cidade de Veríssimo, na calha do Córrego homônimo. Nas imediações da propriedade rural Rancho
Fundo ocorre contato angular e erosivo entre as Formações Serra Geral (base) e Vale do Rio do Peixe (topo),
onde aflora o lençol freático, que apesar de alteradas preservam alguns minerais primários e fragmentos líticos
de basalto dispersos no arcabouço quartzo-arenoso da unidade superior. No platô posicionado no cume de um
divisor ocorre depósito de material laterítico rugoso e fragmentado, do tipo calcrete (concreções de carbonato de
cálcio), na forma de blocos e matacões, dispostos segundo uma faixa NNW/SSE, apresentando-se disperso e
restrito a 5% da folha, esta unidade foi correlacionada ao Membro Ponte Alta da Formação Marília. Corpos
isolados na faixa marginal esquerda da via, onde ocorrem ravinamentos e erosões lineares expõem
conglomerados oligomíticos matriz suportados, com seixos imbricados bem arredondados de baixa esfericidade,
com granodecrescência ascendente, onde o aporte arenoso aumenta em direção ao topo, preservando marcas
onduladas e revelando paleofluxo trativo para sudeste (média 220°, n=30). No trecho os latossolos apresentam
grau ótimo de compacidade e boa resposta a magnetização. Mapeou-se perfis de solos expostos nos cortes das
bacias de acumulação e nos pontos de baixo locais que revelam da base para o topo arenito com estratificação
cruzada e laminação plano paralela, sotoposta por stone-line desenvolvido em Aridsols. O trecho apresentou
algumas restrições geotécnicas com o traçado estipulado, tais como, erosão em cunha, ravinamentos, erosão
linear e pipings onde foram sugeridas a implantação de bota-dentro, reflorestamento marginal, elevação de
graides, criação e redimensionamento de bigodes e bacias de acumulação.
Apoio: Engemaster Engenharia e Projetos Ltda.
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As atividades de mineração provocam impactos negativos e positivos no meio em que se instalam,
afetando o meio físico, biológico e antrópico. Em tempos hodiernos, não é possível olhar para o
presente e futuro do homem sem pensar nas questões ambientais, as quais muitas vezes são acometidas
pelas atividades minerárias, majoritariamente de maneira negativa. Conhecer os impactos provocados
pelas atividades industriais é uma ferramenta importante que auxilia a adoção de medidas mitigadoras,
visando diminuir os efeitos negativos da mineração sobre o meio ambiente. Neste contexto, este
trabalho objetiva caracterizar os aspectos físicos do entorno ambiental em uma mineração de granito
ornamental localizada em Botelhos - MG, analisando particularmente o solo do local. Foram realizados
ensaios de laboratório (plasticidade, granulometria, pH, índice de carbono e teor de umidade). Foram
coletadas amostras de três pontos selecionados dentro e no entorno da mineração, sendo os ensaios
realizados no laboratório de Geologia e Paleontologia do Instituto de Ciências da Natureza (ICN) –
UNIFAL. Paralelamente, foi realizada uma caracterização do entorno ambiental da área por meio de
imagem do Google Earth e elaboração de bases cartográficas com a utilização do software Ilwis 3.3
(mapa de declividade e mapa hipsométrico). Os ensaios de laboratório mostram um solo com
características arenosas, com pouca plasticidade, Ph e índice de carbono orgânico que mostram um solo
pobre em matéria orgânica, confirmando sua textura arenosa, assim como os ensaios de granulometria,
que indicam baixos teores de argila. Essas características, somadas ao posicionamento da pedreira, que
se localizam em área de altitude e declive como mostram os mapas de declividade e hipsometria,
indicam que o local é passível à ocorrência de processos erosivos, uma vez que o solo está exposto às
ações intempéricas devido ao desnudamento vegetal, e ainda, em relação ao bota-fora, que não
apresenta estabilidade. Com base nos resultados foi possível verificar os principais impactos ambientais
sobre alguns aspectos da região como, os cursos d’água, geomorfologia e agricultura.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG
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Resumo
A literatura que trata acerca do tema erosão é riquíssima. Tamanha riqueza reflete a grande
importância do tema para os conhecimentos acerca da evolução do modelado terrestre, uso e ocupação do
solo e planejamento ambiental. Ao longo dos anos, diversas propostas foram feitas no intuito de sistematizar
as metodologias aplicadas na avaliação da erosão dos solos: algumas mediante a implantação de parcelas
controle de erosão; ensaios de desagregação (VOLK, 1937); ensaios de dispersividade (EMERSON, 1967);
ensaio de Inderbitzen; Pinhole Test (SHERARD et al, 1976) etc. Em outros casos, avaliações da
erodibilidade (suscetibilidade de um solo à erosão) foram efetuadas por meio de correlações entre
características dos solos, uma vez que essas são expressões de seus atributos mineralógicos, químicos,
morfológicos e físicos, dentro de uma interação bastante complexa. Nesse sentido, o presente trabalho
objetiva gerar uma espacialização dos processos erosivos atuantes e avaliar a erodibilidade dos sedimentos
terciários pertencentes à Formação Macacu, expostos em uma área de empréstimo – denominada Área Z situada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão-Tom Jobim. O estudo foi elaborado durante o
curso do projeto intitulado “Diagnóstico Ambiental, Elaboração de Projeto e Transferência de Tecnologias
para a Conservação do Solo e Recuperação de Áreas Degradadas em Unidades Aeroportuárias”, executado
pela Embrapa Solos em convênio com a INFRAERO. Intuindo alcançar tais objetivos, os métodos
empregados foram subdivididos em quatro etapas. A primeira etapa consta primordialmente da observação,
identificação e espacialização das litofácies afloradas na Área Z. A segunda etapa consta da coleta de
amostras dos materiais provenientes das litofácies expostas. Estes materiais foram testados e caracterizados
nas etapas seguintes. Na terceira etapa, visando a caracterização geotécnica das litofácies, foram
determinadas curvas de distribuição granulométrica (com e sem o uso de dispersante), limites de Atterberg e
demais índices físicos para as diversas amostras, conforme procedimentos preconizados pela ABNT. Em
conjunto, para avaliação da erodibilidade dos materiais estudados, na última etapa foram realizados testes de
dispersividade e desagregação. As observações feitas evidenciaram o elevado grau de degradação da Área
estudada, o qual parece derivar da sinergia estabelecida entre os processos erosivos atuantes nessa área. De
maneira geral, os resultados obtidos em laboratório confirmaram as observações de campo, mostrando a
menor resistência a erosão dos materiais que se encontravam mais erodidos e maior resistência dos materiais
menos erodidos. Contudo, alguns resultados indicaram o oposto, deixando patente a enorme complexidade
de determinação da erodibilidade desses materiais mesmo partindo-se da análise de uma série considerável
de características.
Palavras-chave: Processos erosivos, Erodibilidade, Formação Macacu, Aeroporto Galeão.

INTRODUÇÃO
Entre os anos de 2001 e 2003, foi realizado um substancial esforço por parte da Embrapa Solos no
intuito de diagnosticar o estado de conservação dos solos dos aeroportos brasileiros, incluindo o Aeroporto
Internacional Tom Jobim (RJ). Esses relatórios, juntamente com estudos anteriores realizados pela OACI e
INFRAERO (QUEIROZ et al, 1992), indicaram a ocorrência de problemas ambientais relacionados a má
conservação dos solos em vários dos locais pesquisados, dentre os quais os de maior importância ocorreram
em Santarém, Yauaretê, Lagoa Santa, Guararapes, além de Confins, Manaus, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro.
Nesse contexto, no Aeroporto Galeão/Tom Jobim, no Rio de Janeiro, foi documentado avançados
problemas erosivos em diversas áreas (EMBRAPA, 2001), com destaque para a formação de uma voçoroca
gerada pelo rompimento da drenagem em conjunto com a falta de recobrimento vegetal no morro onde ficam
instalados os sistemas de radares (EMBRAPA, 2005). Os estudos de Portocarrero (2009) e Bezerra (2006),
apontaram, da mesma forma, o avançado nível de degradação de outras áreas dentro do Aeroporto e, além
disso, aplicaram ações de RAD na recuperação dessas áreas. O presente trabalho tem por objetivo
especializar os processos erosivos atuantes na Área Z e inferir, com base nas características dos materiais, a
erodibilidade das distintas litofácies.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo situa-se dentro da área patrimonial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
Galeão/ Antônio Carlos Jobim, localizado na Ilha do Governador/ Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro, situada dentro da Baía de Guanabara. O local específico para execução do estudo, denominado Área
Z, abrange uma área de 304.500 m2 e se localiza nas coordenadas 22°47’53” S, 43°13’16” O, ao lado direito
da pista de pouso e decolagem, sentido Cabeceira 10–28, entre a pista e o muro de divisa com a Estrada das
Canárias visível do topo da colina (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da Área Z dentro da área patrimonial do Aeroporto do Galeão. Ortofotografia fornecida pelo IBGE (1:
10000). Equidistância das curvas de nível: 5 metros. Projeção Cartográfica: WGS84 UTM fuso 23 Sul. Datum vertical: Imbituba –
SC.

Coleta de Amostras e Ensaios Realizados
A metodologia de pesquisa empregada no presente trabalho foi subdividida em quatro etapas:
- Primeiramente, as litofácies identificadas foram delimitadas, obtendo-se o perfil estratigráfico e
assinatura tectônica local. Para tal foi utilizada a mesma metodologia apontada por Ferrari (2001).

- Em uma segunda etapa, a coleta de amostras dos diferentes materiais identificados se sucedeu em
diferentes pontos em um talude construído durante a recuperação da área ocupada pela rede voçorocamentos,
tendo sido coletadas amostras indeformadas (em blocos).
- Em uma terceira etapa, com o objetivo de determinar as características geotécnicas das litofácies,
foram obtidas as curvas de distribuição granulométrica, sendo determinados ainda os limites de Atterberg,
assim como os índices físicos das cinco camadas delimitadas no subitem anterior. Os procedimentos para
execução dos ensaios seguiram as metodologias preconizadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT):
• Preparação de amostras para ensaios de caracterização e compactação - NBR 6457/1986
• Análise Granulométrica por Peneiramento - NBR 7181/1984
• Análise Granulométrica, por Sedimentação - NBR 7181/1984
• Limite de Liquidez - NBR 7180/1984
• Limite de Plasticidade - NBR 9180/1984
Ainda visando subsidiar a avaliação do potencial de erosão das litofácies avaliadas, foi observado o
comportamento das curvas granulométricas mediante o uso e a ausência de agentes dispersantes, sendo
possível a determinação do grau de floculação através da expressão “%GF=(AT-AN/AT)*100”.
- Por fim, na quarta etapa, outros dois tipos de ensaios específicos para avaliação da erodibilidade dos
materiais foram conduzidos: ensaio de dispersividade (crumb test) e ensaio de desagregação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espacialização dos processos erosivos atuantes na Área Z
Observando-se a área como um todo (uma área de 5 ha), constatou-se a presença de áreas com
ravinamentos mais próximos às vias de serviço que margeiam a pista, muitos sulcos ao longo de toda a área,
duas grandes voçorocas e um rede voçorocas menores (referenciadas com as abreviações V.1 e V.2): uma
destas foi recuperada e outra mantida como testemunho, sendo que a posição e detalhes destas são descritos
mais adiante (Figura 2).

Figura 2. Espacialização das formas erosivas presentes na Área Z. O canal de saída das erosões recebe os fluxos drenados das
voçorocas V1 e V2 (vermelho) e das respectivas áreas de contribuição à montante, caracterizadas pela presença de sulcos (amarelo) e
ravinas (vermelho escuro). Imagem georeferenciada de Dezembro de 2005.

Identificação das litofácies expostas e da sequência deposicional
No Talude observa-se a presença dos lamitos laminados da fácies Llm, assentados sobre depósitos de
canal (Amp), o que facilita muito a determinação da seqüência deposicional, uma vez que a Fácies de
sedimentos arenosos aparece bruscamente sobreposta a de granulação mais fina. A existência de
estratificação cruzada tanto na Fácies Acpb quanto na Aca pôde ser constatada, além da presença de grande
quantidade de seixos de quartzo na Fácies Acpb (formando uma linha de seixos), também são aspectos
similares aos encontrados nos depósitos na Ilha do Governador descritos por Ferrari (2001).
Uma vez identificado o processo de sedimentação, representado neste caso por quatro litofácies
identificadas, foram avaliadas suas transições e delineada a seqüência deposicional (Figura3): (1) Amp – (2)
Llm – (3) Amp – (4) ACa – (5) ACpb. Devido à presença de concreções lateríticas de coloração vermelha
escura entre os arenitos Amp e os lamitos Llm, foi estabelecida uma nomenclatura distinta que englobe esse
material. Dessa forma, este material vermelho escuro foi identificado como Lamito Vermelho Escuro (LVE),
o material roxo restante da litofácies Llm foi identificado como Lamito Roxo (LR), o material amarelo
referente às litofácies Amp foi identificado como Arenito Amarelo (A), o material vermelho referente à ACa
foi identificado como Arenito Vermelho (AV) e o material vermelho amarelado referente à ACpb foi
identificado como Arenito Vermelho Amarelado (AVA).

5 - ACpb
4 - ACa
3 - Amp
2 - Llm
1 - Amp
Figura 3. Identificação das litofácies expostas na face do talude. Observa-se a existência de uma linha de seixos no contato entre a 4ª
e a 5ª litofácies.

Relação entre erodibilidade e propriedades dos sedimentos
Os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais sugeriram menor erodibiidade para as litofáceis A,
AVA, AV e maior erodibilidade para os materiais provenientes das litofácies LVE e LR, em concordância
com as observações feitas em campo. A granulometria desses materiais evidenciou que as frações LVE e LR,
aquelas onde foi observada maior erodibilidade, apresentavam preponderância da fração fina (argila e silte >
50%), enquanto que as demais litofácies (AVA, AV e A) apresentavam preponderância da fração grossa
(areias e cascalho > 50%). De forma que esse dado contraria alguns resultados que apontam maior
erodibilidade em solos mais arenosos descritos na literatura acerca da erosão de solos do Grupo Barreiras.
Similarmente, através dos Limites de Atterberg, as litofácies que se mostraram mais suscetíveis à erosão,
embora todas se enquadrassem como pouco suscetíveis, foram a LVE e a LR, com destaque para a litofácies
A que se mostrou a menos suscetível a erosão. Em conjunto, os ensaios de desagregação reproduziram de
maneira interessante essas constatações, tendo sido observado forte desagregação das litofácies mais
erodidas e desagregação menos intensa das litofácies menos erodidas. Por outro lado, a avaliação do grau de
floculação e da percentagem de argila em dispersão nos mostraram índices que pressupõem baixa
erodibilidade para todas as litofácies, exceto para litofácies A, que ostentaria erodibilidade média, não
estando em concordância com as demais observações em laboratório e em campo. Os resultados dos ensaios
de dispersividade indicaram resultados similares, com as litofácies menos erodidas (AVA, AV e A)

apresentando maiores graus de dispersividade e aquelas mais erodidas (LVE e LR) apresentando graus
menores de dispersividade.
CONCLUSÕES
Frente à heterogeneidade dos resultados, fica patente a enorme complexidade da determinação da
erodibilidade, se fazendo necessário o conhecimento minucioso acerca das propriedades físicas e químicas
dos materiais estudados, além da maneira como tais propriedades se inter-relacionam. Em conjunto com as
características dos materiais, ainda se faz necessário o conhecimento dos agentes externos que desencadeiam
os processos erosivos atuantes, tais como clima, declividade e a interferência antrópica.
Portanto, a erodibilidade das litofácies analisadas nesse trabalho foi, em variadas instâncias,
influenciada por todos os fatores condicionantes dos processos erosivos, sendo necessária a integração de
todos esses atributos para uma compreensão mais apurada acerca da resistência desses materiais à erosão.
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RESUMO
A expansão das redes dutoviárias para transporte e distribuição do petróleo e de seus derivados é
impulsionada pela crescente demanda por recursos energéticos. Como a maior parte do investimento financeiro
nesse tipo de transporte é feito na fase de implantação, apenas reparos técnicos e periódicos durante o seu
funcionamento são necessários, representando uma enorme economia de tempo e dinheiro em se tratando de
condução dos produtos a grandes distâncias. Como são obras de grande extensão e que causam impactos
significativos no meio ambiente, as dutovias precisam ser licenciadas, sendo obrigatória a elaboração de Estudos
de Impacto Ambiental (EIA) para seu funcionamento. Um dos pontos principais nesses estudos é a definição do
traçado da dutovia. A seleção da rota de obras lineares deve ser regulada não apenas por fatores como a menor
distância total, acessibilidade e facilidade na construção, mas também por fatores como a operacionalidade, a
capacidade de extensão e de manutenção. Além desses, faz-se necessário estabelecer a rota mais curta possível,
preservando o equilíbrio ecológico e evitando minimizar os danos ambientais, assim como evitar áreas povoadas
por razões de segurança pública. A perspectiva moderna de gestão, desenvolvimento (em sentido amplo) e meio
ambiente propõe que estes são elementos indissociáveis. Uma das maneiras de demonstrar a incorporação dos
limites relacionados à capacidade de suporte do meio e do desenvolvimento sustentável remete à avaliação
prévia da viabilidade ambiental das ações propostas, realizada no Brasil eminentemente por meio do
licenciamento ambiental de atividades. Como as análises ambientais normalmente envolvem diversas variáveis
no meio físico e, na maioria das vezes, englobam diferentes impactos, a análise dos dados torna-se bastante
complexa. Para diminuir a subjetividade que esse tipo de análise pode gerar, é aconselhável que a atribuição de
pesos aos impactos seja feita com base em alguma técnica de análise multicriterial, como por exemplo, a AHP
(Analytic Hierarchy Process), desenvolvido na década de 70 por Thomas L. Saaty na busca pela superação das
limitações nas tomadas de decisão.
Palavras-chave: dutovias, meio físico, Estudo de Impacto Ambiental.

INTRODUÇÃO
O meio ambiente é um bem coletivo do Estado, tendo este a prerrogativa de orientar o uso dos recursos
naturais de tal modo que seja mantida a capacidade produtiva dos diferentes sistemas ambientais. Assim, é
função do Poder Público avaliar as propostas de intervenção do meio e estabelecer condições para que uma
atividade se torne ambientalmente viável.
A promoção do crescimento econômico concomitante com a proteção do meio ambiente se inicia com a
capacidade dos países, por parte de seus tomadores de decisão, em estabelecer prioridades e políticas
compatíveis entre si. Hecht (1999) observa que incorporar a sustentabilidade ambiental como um paradigma a
ser observado pelos administradores durante o processo de tomada de decisão não é uma tarefa simples,
considerando a urgência por resultados de curto prazo imposta por conflitos de natureza econômica, social e
ambiental.
No que cabe ao Estado, uma das maneiras de demonstrar a incorporação dos limites relacionados à
capacidade de suporte do meio e do desenvolvimento sustentável remete à avaliação prévia da viabilidade
ambiental das ações propostas, realizada no Brasil eminentemente por meio do licenciamento ambiental de
atividades.
A funcionalidade do licenciamento ambiental como instrumento de gestão está vinculada à atuação de
instrumentos de modo complementar durante o processo de tomada de decisão – que garantam desde a
fundamentação técnica da decisão até a sua sustentação jurídico-institucional. A estruturação de um sistema de
licenciamento ambiental eficiente, amparado por tais instrumentos, é condição fundamental para o desempenho
satisfatório das ações do Estado relacionadas à tutela do meio ambiente (conforme estabelecido pela
Constituição Federal de 1988), associada à corresponsabilidade da sociedade nos assuntos ambientais
(MONTAÑO & SOUZA, 2008).
O processo de licenciamento no país se desenvolve a partir de três etapas, conforme dispõe a Resolução
CONAMA 237/97 em seu artigo 8º: a Licença Prévia (LP), na qual são aprovadas a localização e concepção
tecnológica dos empreendimentos e atividades submetidas ao licenciamento; a Licença de Instalação (LI), que
aprova o detalhamento tecnológico ao nível do projeto executivo, com especial atenção às medidas de controle
de poluição e mitigação de impactos (inclusive as que eventualmente tiverem sido acordadas a partir dos
processos de participação pública); e a Licença de Operação (LO), que é concedida após verificação da efetiva
implantação de todas as medidas de controle e de mitigação de impactos definidas nas etapas anteriores,
inclusive com a realização de testes para aferição de sua funcionalidade, se necessário.
DUTOVIAS
A crescente demanda por recursos energéticos movimenta e impulsiona a exploração de matéria prima
para geração de energia. No final de 2013, as reservas totais de petróleo do Brasil foram contabilizadas em 30,2
bilhões de barris, volume 5,8% maior que em 2012. De acordo com a ANP, em 2013 o Brasil ocupou a 15ª
posição no ranking mundial de países com as maiores reservas provadas de petróleo do mundo (ANP, 2014).
Esse incremento na produção gera uma necessidade em se organizar e expandir os meios pelos quais
esse recurso irá do local de extração ao consumidor final (ROCKETT, 2008). Um dos principais meios de
escoamento e distribuição de petróleo e seus derivados são através das dutovias.
Dutovias são obras lineares, subterrâneas ou superficiais, constituídas por tubos ligados entre si
destinados ao transporte de fluidos (OLIVEIRA & BRITO, 1998). O deslocamento de materiais por meio de
dutos é um dos meios de transporte mais seguros e eficientes (GROOT, 1996; TRENCH, 2001; VIANA, 2003).
Como a maior parte do investimento financeiro nesse tipo de transporte é feito na fase de implantação, apenas
reparos técnicos e periódicos durante o seu funcionamento são necessários para o seu bom funcionamento
(GROOT, 1996). Quando comparado ao transporte rodoviário, por exemplo, as dutovias representam uma
enorme economia de tempo e dinheiro em se tratando de condução dos produtos a grandes distâncias (TRENCH,
2001). Além disso, a rede de dutos permite a transferência direta entre os locais de extração, as refinarias e
portos, diminuindo os riscos de acidentes com o material transportado.

Por serem obras de grande extensão, as dutovias comumente interceptam diversos tipos de ambientes,
que apresentam grande diversidade geológica, física, biológica e social, modificando e desestabilizando o
equilíbrio natural do ambiente (OLIVEIRA & BRITO, 1998). Sendo assim, o local de implantação deve ser
escolhido com extrema atenção, levando em consideração todos os fatores citados anteriormente para a escolha
do melhor traçado. Como toda atividade geradora de alterações, as dutovias devem ser licenciadas pelos órgãos
ambientais para seu funcionamento, a partir da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, conforme estabelecido na resolução nº 1 de 1986 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
MEIO FÍSICO EM ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL
A elaboração do EIA não se restringe apenas em caracterizar o ambiente e prever os impactos de uma
atividade. Um monitoramento periódico das atividades deve ser realizado, a fim de acompanhar a eficácia dos
programas ambientais propostos, assim como o controle e prevenção dos impactos previstos nos meios físico,
biótico e social (LÉVESQUE & DUBÉ, 2007). Dessa forma o EIA se mostra eficiente, não apenas para as
tomadas de decisão sobre a melhor forma de se construir um projeto, mas também, como um documento de
consulta pública de gestão ambiental (LEKNES, 2001; KOMÍNKOVÁ, 2008).
Desta maneira, através das características do ambiente e sua relação com as atividades antrópicas e com
o meio biológico, os mapas geoambientais são de extrema importância para a determinação do meio físico em
Estudos de Impactos Ambientais. De acordo com Trentin (2007), os mapas geoambientais têm por objetivo a
compartimentação da área de estudo a partir da cartografia temática e de ferramentas do Sistema de Informação
Geográfica (SIG). Assim, é permitida uma abordagem complexa do espaço geográfico, através da integração dos
dados de diversas fontes, possibilitando a criação de banco de dados georreferenciados, agilidade na composição
de informações e a produção de documentos cartográficos para tomada de decisões necessárias (FIORI, 2004).
A compartimentação fisiográfica consiste em dividir o meio físico estudado em unidades homólogas,
quanto às características dos elementos presentes neste e seu comportamento em relação às atividades antrópicas
nas imagens de sensoriamento remoto, a partir das diferenças de homogeneidade. Desta forma, são definidas as
Unidades Básicas de Compartimentação (UBCs), que são estabelecidas a partir da abordagem fisiográfica e da
análise sistemática de produtos de sensoriamento remoto.
ANÁLISE MULTICRITERIAL
A seleção da rota de obras lineares deve ser regulada não apenas por fatores como a menor distância
total, acessibilidade e construtibilidade. Mas também os fatores como a operacionalidade, a capacidade de
extensão e de manutenção também precisam ser considerados no momento da escolha do traçado (DEY, 2002).
Os principais fatores para a decisão do melhor traçado para obras de dutos levantado no trabalho de Dey em
2002 são: estabelecer a rota mais curta possível conectar o originário, intermediário e as localizações dos
terminais; certificar-se de que, na medida do possível, a acessibilidade e a manutenção durante a operação seja
possível; preservar o equilíbrio ecológico e evitar e minimizar os danos ambientais, mantendo a rota livre de
áreas de florestas, tanto quanto possível; evitar áreas povoadas por razões de segurança pública; evitar terreno
montanhoso ou rochoso e também rota paralela à linha de transmissão de alta tensão ou corrente contínua.
Então, a decisão para o traçado de uma dutovia é baseada na análise multicriterial. A tomada de decisão
é escolher entre critérios quantificáveis ou não quantificáveis e múltiplas situações. A solução é altamente
dependente das preferências dos tomadores de decisão e, na maioria dos casos, há diferentes grupos de
tomadores de decisão (POHEKAR & RAMACHANDRAN, 2004).
O uso das técnicas de análise multicriterial permite a organização do pensamento de forma clara, de
modo que as ações adotadas como prioritárias sejam determinadas de forma transparente e confiável (SAATY,
2008). O Analytic Hierarchy Process (AHP) é um método de análise multicriterial com alta eficiência em vários
campos de pesquisa, sobretudo nas pesquisas de análise ambiental (VAIDYA & KUMAR, 2006). Além disso, o
AHP atribui clareza e precisão aos dados qualitativos e permite relacionar diversos fatores que aparentemente
não possuíam uma relação direta, mas que na verdade, participam de um mesmo processo (BUYUKYAZICI &
SUCU, 2003). O método AHP foi desenvolvido na década de 70 por Thomas L. Saaty, na busca pela superação

das limitações nas tomadas de decisão (EMSHOFF & SAATY, 1982). De acordo com esse método, o problema
é hierarquizado e os elementos envolvidos são sempre comparados par a par para determinação da importância
de um em relação ao outro, assim, evidenciando quais possuem maior importância dentro do contexto analisado,
auxiliando na priorização das ações a serem tomadas (BUYUKYAZICI & SUCU, 2003; VAIDYA & KUMAR,
2006; SAATY, 2008).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método AHP é uma técnica extremamente eficaz no âmbito de tomada de decisão em situações com
diversos critérios, como no caso de seleção de rotas para dutovias. Para se decidir o traçado de um duto, é
necessária a análise de inúmeras variáveis, tais como o meio físico, social, biológico e econômico da região de
estudo. Todas essas questões são estudadas e pontuadas nos Estudos de Impacto Ambiental do empreendimento
e atividade de dutovias.
Assim, faz-se necessário a análise minuciosa destes Estudos, principalmente no âmbito do meio físico,
para que seja tomada a decisão do melhor local de construção de um duto.
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Resumo:
A migração de dunas é um fenômeno natural, resultante dos processos de erosão, transporte e deposição
de sedimentos pelo vento. Este fenômeno, no entanto, pode ser deflagrado ou acentuado por modificações
artificiais no ambiente das dunas, como a remoção da vegetação nativa ou construções rígidas com o objetivo
de desviar ou conter seu avanço. Além disto, a migração de dunas pode ser considerada um desastre ambiental
quando atinge construções, vias e corpos d'água, ocasionando soterramento e/ou assoreamento e levando à
perda de patrimônio. Um conhecido exemplo deste problema é soterramento de vias e construções na Praia do
Peró, pertencente ao Município de Cabo Frio – RJ, que consiste em uma das localizações em estudo no presente
trabalho. A região do Parque dos Lençóis Maranhenses consiste no outro campo de dunas escolhido para o
estudo devido à sua morfologia e grande importância nacional.
Dunas costeiras estão sujeitas a variações nas condições de umidade e de salinidade, que são
influenciadas pela velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura, pluviosidade e exposição à névoa
salina. O aumento da umidade e da salinidade, por exemplo, promove maior agregação das partículas,
dificultando a sua remoção. Este projeto avalia o efeito da presença de sais trazidos pela névoa salina na
estabilidade de dunas costeiras. Visando colaborar com a elaboração de modelos de migração, foi estudada a
influência da evaporação e da sucção osmótica provocada pela presença de sais em meio aos sedimentos
arenosos. Quanto maior for a concentração desses sais nos poros, maior será a resistência ao cisalhamento do
material e por essa razão a sucção osmótica exerce um papel fundamental na mobilidade das dunas.
A metodologia do trabalho se deu na seguinte cronologia: 1) realização de uma revisão bibliográfica
sobre geologia costeira, erosão eólica e outros processos envolvidos na migração de dunas; 2) seleção de duas
áreas de estudo onde são registrados processos de migração de dunas: a região do Peró, em Cabo Frio, e o
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses; 3) realização de ensaios de cisalhamento direto com e sem solução
salina a 18% de NaCl, a fim de comprovar o efeito do sal na coesão entre as partículas; 4) ensaio de evaporação
com água destilada e solução salina nas concentrações 18% e 35% de NaCl; 5) testes de sucção utilizando a
técnica do papel filtro para avaliar a sucção osmótica na amostra selecionada; 6) determinação do ângulo de
repouso das amostras; 7) elaboração de modelos de dunas em um túnel de vento, onde a massa de areia erodida
e a evolução da duna foram acompanhadas qualitativamente.
Resultados prévios dos ensaios realizados permitem observar claramente a relação entre o a resistência
ao cisalhamento o aumento da coesão entre os grãos de areia quando há presença de sal, além de pouca variação
no ângulo de atrito das amostras com sal, o que está de acordo com o esperado segundo a teoria de solos não
saturados.
Referências Bibliográficas:
Garcia R. S., 2015. ANÁLISE DAS CONDICIONANTES NATURAIS E PROPRIEDADES MECÂNICAS
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A restinga da Marambaia, limite sul da baía de Sepetiba (RJ), tem extensão de cerca de 40 km e largura máxima
de 5 km, sendo que na sua parte central está reduzida a cerca de 50m, em um trecho com forte erosão da margem
lagunar (escarpas de ~5 m de altura) e com a presença de canais de transposição de ondas. A ponta da Pombeba
(PP) é um esporão cuspidado arenoso localizado no setor oeste da restinga que se prolonga em direção a NO
como um corpo alongado e estreito. Os diversos conjuntos de cordões arenosos que formam a PP são dispostos
de forma triangular, com truncamentos, pequenas drenagens e áreas alagadas. O presente trabalho está inserido
em um projeto cujo objetivo é reconstituir a evolução recente da restinga da Marambaia (RJ) através da
determinação da arquitetura estratigráfica. A integração destas informações poderá contribuir significativamente
para a elaboração de um novo modelo evolutivo para a área de estudo e gerar e/ou sustentar hipóteses sobre a
futura evolução do ambiente frente a diferentes cenários de condição ambiental, associados a variações da
intensidade dos agentes dinâmicos, do clima, do nível do mar, etc. Neste contexto, a caracterização e a datação
dos truncamentos dos cordões litorâneos podem ser a chave para melhor compreender os fatores que
influenciaram a evolução da restinga. A análise de imagens de satélite permitiu identificar e delimitar as
diferentes gerações de cordões litorâneos com crescimento SE-NO (margem leste da PP) e SO-NE (margem
oeste) e truncamentos presentes entre eles. Amostras de sedimentos superficiais foram coletadas ao longo dos
cordões que formam a ponta da Pombeba e de suas margens com o objetivo de investigar possíveis variações das
características dos sedimentos que possam apontar modificações do ambiente (energia, fonte, direção
preferencial do transporte, etc.). As amostras analisadas apresentaram teor de matéria orgânica e de carbonatos
inferiores que 3%. A análise granulométrica das amostras localizadas nas diferentes gerações de cordões
litorâneos mostrou a ocorrência de areias finas a grossas (2,64 a 0,60 Φ), moderadamente a muito bem
selecionadas (0,81 a 0,27 Φ), de assimetria muito positiva a muito negativa (0,48 a -0,31) e de distribuição
platicúrtica a muito leptocúrtica (0,74 a 1,74). A análise da correlação entre os parâmetros estatísticos
granulométricos de cada grupo de amostras coletadas nas diferentes gerações de cordões litorâneos mostrou que
dentre as tendências observadas, aquela que apresenta coeficientes de determinação superiores a 50% está
associada à diminuição do tamanho granulométrico médio, à melhora do grau de selecionamento e à assimetria
negativa das amostras. A continuidade das análises com a aplicação dos modelos de tendência de transporte e as
análises dos minerais pesados, contribuirá para uma avaliação mais aprofundada e estatisticamente mais
significativa da relação entre os parâmetros estatísticos e o transporte de sedimentos e outros processos
sedimentares que indiquem mudanças ambientais pretéritas significativas. Estes resultados serão integrados à
análise de 16 testemunhos a percussão, de 1 m de profundidade, coletados nos cordões litorâneos que formam a
PP, amostrados para datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE).
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O processo de erosão costeira instalado no litoral norte do estado do Espírito Santo afeta intensamente o
município de Conceição da Barra, especialmente as praias da Bugia e Guaxindiba, localizadas a norte da foz do
rio São Mateus. Alguns estudos realizados na região apontam que o processo se intensificou a partir da década
de 1990, devido à combinação entre as inversões sazonais na direção e intensidade da corrente marinha
longitudinal, e o aumento dos índices pluviométricos e fluviométricos na região, em decorrência da maior
frequência, intensidade e durabilidade das frentes frias. Após diversas tentativas de implantação de estruturas
paliativas para conter a erosão instalada, em dezembro de 2010 foi finalizada a obra considerada como solução
definitiva para o problema, composta por uma proteção de enrocamento na margem esquerda da foz do Rio São
Mateus, por cinco quebra-mares côncavos, além do lançamento de aterro hidráulico para recuperação da faixa de
praia. Entretanto, durante as atividades de setorização de áreas de risco geológico no município, realizadas em
março de 2015 pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM, verificou-se que o processo de retrogradação costeira
ainda atua na região, principalmente nas porções norte da praia da Bugia e centro-sul da praia de Guaxindiba,
que ainda não sofriam com efeitos erosivos intensos na época em que foram executadas as obras de recuperação
da orla. Nessas áreas, atualmente, o estreitamento da zona de praia é notável, de forma que durante os períodos
de maré alta, as ondas atingem e danificam as edificações instaladas à beira mar. Na porção recuperada pelas
obras, os processos erosivos causados pela percolação da água marinha através do enrocamento e pelos efeitos
do impacto direto das ondas, ainda são atuantes e evidenciados principalmente pela existência de abatimentos no
aterro, exposição do arenito de praia e pela perda localizada dos sedimentos lançados durante a execução da
obra. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo salientar que o processo erosivo instalado no litoral de
Conceição da Barra não foi completamente contido pelas obras executadas no local e expande sua área de
atuação na direção norte. Ademais, ressalta-se a importância da manutenção do aterro e dos quebra mares
implantados, a fim de garantir sua integridade e eficácia frente à ação erosiva.
Apoio: Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Palavras-chave: Erosão costeira, Conceição da Barra, Retrogradação
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A INFUÊNCIA ANTRÓPICA NAS ÁREAS DE RISCO A DESLIZAMENTO, ESTUDO DE CASO
DOS MUNICÍPIOS DE NAQUE E INHAPIM, MINAS GERAIS.
(espaçamento simples 1,0)

Natália Dias Lopes 1, Heródoto Goes 2, Rafael Silva Ribeiro 3
1

(espaçamento simples 1,0)

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, e-mail: natalia.lopes@cprm.gov.br;
2
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, e-mail: herodoto.goes@cprm.gov.br;
3
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, e-mail: rafael.silva@cprm.gov.br.

(espaçamento simples 1,0)
(espaçamento simples 1,0)

Muitas vezes, processo de ocupação do solo nas cidades brasileiras tem a característica de gerar risco
por ocorrer em áreas de alta suscetibilidade a movimentos de massa ou em locais de ocupações com intervenções
inadequadas que alterem o meio físico, áreas de baixa a média suscetibilidade, trazendo grandes prejuízos ao
poder público e à própria população nelas instaladas.
Esse trabalho visa apresentar um panorama das principais ações que criam ou aumentam riscos de
deslizamentos e mostrar a grande influência antrópica na produção e intensificação desse risco constatadas em
duas cidades setorizadas no interior de Minas Gerais, no âmbito da Ação Emergencial Para Reconhecimento de
Áreas de Alto a Muito Alto Risco a Movimentos de Massa e Enchentes, desenvolvida pela CPRM.
Naque, município de 6.341 habitantes (IBGE 2010), possui 14 setores de risco, sendo um de inundação e
o restante de movimentos de massa. Dos setores suscetíveis a movimentos de massa, 100% são relacionados a
riscos gerados ou intensificados por ações antrópicas. Em doze setores há presença de taludes de corte
subvertical a vertical e um setor possui trincas em aterro lançado e mal compactado.
Em Inhapim, cidade com 24.294 habitantes, foram identificados 13 setores de risco. Destes, dois
correspondem a eventos de cheias de rios e córregos e o restante relaciona-se a movimentos de massa. A ação
antrópica desestabilizadora está presente em 10 dos 11 setores com risco de deslizamentos, caracterizada pela
confecção de taludes de corte de grande inclinação.
Os taludes de corte de grande inclinação e os aterros lançados e mal compactados são duas das práticas
mais comuns na modificação do espaço para a edificação individual ou coletiva nesses dois municípios. Em
muitos casos, a mesma residência está instalada sob talude de corte vertical e sobre aterro lançado mal
compactado. Essas ações geralmente são feitas sem nenhum tipo de projeto ou acompanhamento técnico
adequado.
Em muitos casos há potencialização dos riscos com o lançamento de águas servidas, esgotos, entulho e
lixo diretamente nos taludes. A inexistência de sistemas de drenagens ou a presença de obras de drenagem
inadequadas ampliam o grau de risco em muitas dessas áreas estudadas.
Fica clara a necessidade de uma educação com viés ambiental e de contínuas campanhas de informação
que criem senso crítico às ocupações de risco. Além disso, ações que instruam sobre as formas corretas de
prevenção e/ou mitigação de riscos a deslizamentos e outros riscos inerentes à apropriação do espaço.
(espaçamento simples 1,0)
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar o histórico de eventos críticos que ocorreram em Itaoca-SP.
O município apresenta uma configuração fisiográfica favorável ao desencadeamento de processos de corridas de
massa, escorregamentos e inundações. Nos últimos 23 anos, Itaoca foi cenário de ocorrência de 5 eventos
críticos, principalmente relacionados a enxurradas, inundações e enchentes, incluindo o desastre de janeiro de
2014, relacionado a corrida de massa e enxurrada, onde vários núcleos urbanos foram afetados, com grande
impacto social, prejuízos econômicos e perdas de vida, que resultou na decretação de estado de calamidade
pública no município. Após o desastre de janeiro de 2014, percebeu-se que o município não estava preparado
para enfrentar qualquer situação de risco de desastre. Iniciou-se então um esforço da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil para instrumentalizar o poder público municipal no enfrentamento de situação de riscos de
desastres, com a elaboração de um diagnóstico de perigos e riscos em escala regional e local (IG-SMA, 2015).
Dentre os resultados deste estudo, sugere-se o monitoramento climático e pluviométrico, o treinamento da
população em termos de percepção de riscos e a implantação de Sistemas de Alerta, conforme preconizado no
Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos (Decr. Est. nº 57.512,
de 11/11/2011).
Palavras-chave: corridas de massa, enxurradas, desastre, Itaoca

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem aumentado o número de ocorrências de movimentos de massa (corridas de massa e
processos correlatos) no território brasileiro, atingindo áreas mais suscetíveis a este processo, como é o caso de
regiões serranas. Dentre acidentes e desastres recentes que vitimaram grande número de pessoas, resultando em
impactos sociais, prejuízos econômicos e perdas de vidas, destacam-se os ocorridos no Estado de Santa Catarina
(2008), no Estado do Rio de Janeiro (2011e 2013), em porções da Serra do Mar (2013 e 2014) e em Itaoca
(2014). Estes eventos extremos foram deflagrados por chuvas concentradas, de alta intensidade e em um curto
período de tempo. As corridas de massa (debris flows) são um tipo de movimento gravitacional de massa rápido,
caracterizado pela mobilização de grande quantidade de material e com grande raio de alcance (até alguns
quilômetros) que se desenvolvem na forma de escoamentos concentrados em canais de drenagem, com grande
potencial destrutivo (INFANTI JR & FORNAZARI, 1998). A deflagração do processo ocorre por escoamento
intenso de água superficial decorrente de precipitações excepcionais que mobiliza grande quantidade de blocos,
fragmentos de rocha e massas de solos em encostas e canais de drenagem (VARNES, 1978; COSTA, 1984).
O município de Itaoca exibe fisiografia favorável a ocorrência de corridas de massa, escorregamentos e
inundações. A ocupação urbana se concentra em dois núcleos (Centro e Lajeado), próximos ao Rio Palmital,
(afluente do Rio Ribeira de Iguape) e em bairros rurais distribuídos ao longo de seus afluentes. Estas ocupações
foram impactadas, com grande extensão de danos devido às corridas de massa que ocorreram em janeiro de
2014. Esta localidade também foi atingida por eventos danosos anteriores, em geral associados a inundações.
Este artigo visa mostrar o histórico de eventos críticos ocorridos no município, conforme estudos de IGSMA (2015).
2. O MUNICÍPIO DE ITAOCA (SP)
O município de Itaoca
está localizado na UGRHI 11 –
Ribeira do Iguape, na porção sul
Apiai
do Estado de São Paulo, com
2
uma área de 183 km , a uma
altitude de 155m (Figura 1).
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setor de serviços, 16,7% em Figura 1. Localização do município de Itaoca, mostrando fisiografia e indicação da
construção
e
11,6%
em localização das fotos (F1 a F4).
atividades
agropecuárias
(SEADE 2015).
O relevo é fortemente ondulado a montanhoso, com vertentes de formas convexo-côncavas e retilíneocôncavas, amplitudes de 100-300m (por vezes superior) e declividades médias de 20-35%. Exibe alta densidade
de drenagem, com vales estreitos e profundos, na maior parte desprovidos de planície de deposição. O substrato
geológico é constituído principalmente pelo Granito Itaoca (cerca de 80% da área do município), por rochas
metassedimentares da Fm. Serra da Boa Vista (menos de 10% da área do município), por ardósia e filito da
Formação Betari (menos de 10% da área do município) e, em menor proporção, por rochas de metamorfismo de

contato (hornfels) e sedimentos aluvionares do Quaternário. Nos setores côncavos das vertentes onde ocorre o
Granito Itaoca observa-se espesso manto de alteração argilo-síltico-arenoso, com pedogênese incipiente e alta
suscetibilidade a erosão e escorregamentos, principalmente quando expostos à concentração das águas pluviais
em taludes de corte, em aterros e em obras terraplenadas. Nas áreas de abrangência das rochas
metassedimentares, as características do relevo favorecem o escoamento superficial das águas pluviais,
potencializando a ocorrência de processos erosivos e escorregamentos. (THEODOROVICZ &
THEODOROVICZ, 2007). O clima de Itaoca é do tipo Cfa (clima tropical, com verão quente, sem estação seca
de inverno, com temperatura média do mês mais frio entre 18°C e -3°C). A série histórica de jan2011-dez2014
de CEPAGRI (2015) registra um total pluviométrico anual médio em torno de 1.340mm, tendo os meses de
verão com médias pluviométricas mensais de 136,85mm(dez), 185,6mm(jan), 106,6mm(fev), 119,7mm(mar).
3. HISTÓRICO DE ACIDENTES EM ÁREAS DE RISCO EM ITAOCA
Estudos realizados em IG-SMA (2015) constataram a ocorrência de 5 eventos críticos nos últimos 23
anos em Itaoca: 1991, janeiro/1997, março/1998, janeiro/2011, janeiro/2014. Quanto ao evento de 1991, foi
apenas relatado por moradores e não há informações sobre possíveis impactos. Os demais eventos são descritos a
seguir, com destaque para o de janeiro/2014). Em alguns casos não há detalhes sobre volume de chuva e danos.
a) Evento de janeiro de 1997
Segundo GERENTEC-JHE (2010), “A cheia de 1997 do Rio Ribeira de Iguape mostrou que a
inundação chegou à área urbana, provocando remanso das águas do rio Palmital e seus afluentes pela margem
esquerda, onde está Itaoca. A área crítica de inundação era formada pela várzea na confluência entre os rios
Palmital e Ribeira do Iguape. Essa área é muito importante, porque também amortece e armazena as águas da
cheia do Ribeira, diminuindo os efeitos a jusante. (...) a área atingida por inundação do rio Palmital no evento
crítico de janeiro/1997 foi de 1ha, nas moradias entre o rio e a via de acesso à cidade (...). A água não chegou
aos pontos centrais de Itaoca”. Não se tem informações sobre volume de chuva e danos.
b) Evento de março de 1998
Destaca-se a ocorrência de chuvas fortes em 10 de março de 1998, com o registro de queda de barreiras e
de desabrigados devido ao transbordamento de rios e de córregos (IPMET, 2015). Não se tem informações sobre
volume de chuva e danos.
c) Evento de janeiro de 2011
Relato de moradores e informações de CBH-RB (2012) indicaram inundação do Córrego da Laje,
tributário do Rio Palmital, que atravessa a área central de Itaoca, provocada por barramento e refluxo na sua foz
junto ao rio Palmital, após aumento de seu nível. Não se tem informações sobre volume de chuva e danos.
d) Desastre de janeiro de 2014
Em janeiro/2014 o município foi atingido por processo de inundação súbita, devido a chuvas
excepcionais que ocorreram em áreas de cabeceira de drenagem, concentrada nas nascentes da bacia do Rio
Guarda Mão e em algumas outras sub-bacias do Rio Palmital, na região da Serra da Boa Vista (no município de
Apiai, à montante do núcleo urbano principal), e nas cabeceiras da bacia do Rio Gurutuba, à jusante da área
urbana de Itaoca (IG-SMA,2014).
As chuvas tiveram início às 19:30h do dia 12/01/2014, estendendo-se até a manhã do dia 13/01/2014.
Estima-se que o processo tenha sido deflagrado pela ocorrência de um acumulado de cerca de 150mm de chuva
em um período de 6 horas, concentrado nas cabeceiras das drenagens, conforme relatado acima, o que gerou a
elevação súbita (entre 4 a 5 metros) do nível do rio Palmital. Observa-se que na área Central de Itaoca choveu
apenas 18,6mm em 12/01/2014 (registrado pela Estação Meteorológica Automática do CEPAGRI, situada na
extremidade leste da zona urbana do município).
A chuva intensa ocorrida nas cabeceiras em curto espaço de tempo, associada aos escorregamentos que
ocorreram nas encostas (Fotos 1 e 2), deflagrou um processo de enxurrada e corrida de detritos, com forte
potencial de arrasto e destruição, gerando grande aporte de materiais (sedimentos, blocos rochosos e seixos de
tamanhos variados, entulhos, árvores e vegetação ciliar). O material transportado neste processo gerou
assoreamento, entulhamento e barramento do fluxo de água ao longo da drenagem, com consequente
transbordamento e inundação no entorno dos rios, além da alteração do curso dos rios em alguns pontos (Fotos 2

e 3). Em consequência, uma extensa faixa do entorno
dos rios foi devastada, incluindo mata ciliar, arraste de
árvores de grande porte e de edificações (moradias e
pontes).
O município decretou estado de calamidade
pública, sendo registrados 25 óbitos e 3 desaparecidos,
além de 203 pessoas afetadas - desabrigados e
desalojados. Vários núcleos urbanos foram afetados,
sendo atingidos aproximadamente 100 moradias e
estabelecimentos comerciais. Deste total, 19 moradias
foram integralmente destruídas e arrastadas pelas
águas, havendo danos estruturais em pontes,
interrupção da rede de transmissão de energia elétrica
e telefone, destruição da estação de tratamento de água
da SABESP-Guarda Mão, além da deposição de Foto 1. Cicatrizes de escorregamento na Serra da Boa Vista,
espessa camada de sedimentos e entulhos nas ruas e nas cabeceiras da bacia do Rio Palmital, próximo à divisa do
município de Apiaí. O material proveniente destes
nas frentes e quintais das moradias.
escorregamentos alimentou enxurradas e corridas de massa
Na área central de Itaoca (Foto 3), as moradias
que atingiram o Rio Palmital. Foto: acervo IG, 09.09.2014
situadas ao longo das margens esquerda e direita do
rio Palmital foram afetadas com diferentes graus de
intensidade e de danos aos bens e propriedades,
devido ao barramento do canal de drenagem por
material retido na altura da ponte Centro-Vila Ribas e
consequente refluxo, turbilhonamento e desvio do
escoamento das águas fluviais em direção às moradias
da Vila Ribas. À jusante da ponte, na margem
esquerda, também foram registrados atingimentos de
moradias, porém com menor intensidade. Os maiores
níveis de atingimento das águas de enxurrada e
inundação, medidos em campo, foram de 2,13m e
2,21m respectivamente no Centro e na Vila Ribas.
À montante da área central de Itaoca, o Bairro
de Lajeado (Foto 4), localizado próximo às margens Foto 2. Ponte de concreto destruída, no Bairro Lajeado,
do Rio Palmital, foi bastante atingido, especialmente tendo sido arrastada 500m rio abaixo, após provocar o
no entorno de uma ponte de concreto, que provocou o barramento dos detritos e refluxo da água e inundação.
barramento de detritos e refluxo de água à montante, Fonte: acervo IG, 07.10.2014
destruindo moradias e provocando 2 óbitos.
Posteriormente, a ponte foi arrastada a uma distância de 500m rio abaixo. Neste núcleo urbano o maior nível de
atingimento das águas de enxurrada e inundação foi de 1,80m, conforme medições em campo.
Na Bacia do Guarda-Mão (Foto 2), localizada entre o bairro Lajeado e a área central de Itaoca, foram
registradas as chuvas mais intensas e concentradas. Neste local quase todas as moradias foram afetadas e
arrastadas pela enxurrada, provocando a morte de 23 moradores. Toda a enxurrada, bem como os detritos foram
carreados à jusante, somando-se à contribuição do Rio Palmital, afetando a área central de Itaoca.
Alguns bairros com características rurais, além de moradias dispersas, localizados ao longo do Rio
Gurutuba também foram atingidos: Gurutubinha de Cima (nível máximo de atingimento de 1,40m), Gurutubinha
de Baixo (nível máximo de atingimento de 1,90m), Gurutuba do Martins (nível máximo de atingimento de
2,60m). Não houve registro da quantidade de chuva que caiu ao longo desta bacia.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desastre de janeiro de 2014, quando se percebeu que o município não estava preparado para

enfrentar qualquer situação de risco de desastre,
iniciou-se o apoio da Coord. Est. de Defesa Civil
visando instrumentalizar o poder público municipal
no enfrentamento deste tipo de situação. Foi então
elaborada uma avaliação de riscos (IG-SMA, 2015),
contendo o diagnóstico de perigos e riscos em escala
regional e local. Dentre as recomendações sugeridas
está o monitoramento climático e pluviométrico, o
treinamento da população em percepção de riscos e a
implantação de Sistemas de Alerta, conforme
indicado no Programa Estadual de Prevenção de
Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos
(Decr. Est. nº 57.512, de 11/11/2011).
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O presente trabalho resultou na seleção de duas áreas relacionadas a movimentos de massa e duas relacionadas a
enchentes no município de Alto Jequitibá, MG, consideradas de risco alto em função de sua ocupação e de
fenômenos de alta pluviosidade, identificados em programa de setorização de riscos geológicos, realizado em
2014 pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM. O município está inserido em domínio geomorfológico
montanhoso e é composto por quatro unidades litológicas (Suíte Caparaó, Complexo Pocrane, Complexo Paraíba
do Sul e Suíte Muriaé), entretanto os litotipos que prevalecem na área urbana são basicamente constituídos por
paragnaisses e granitóides muito intemperizados. Embora a maior parte da estrutura urbana esteja assentada em
áreas de várzea, em ruas com calçamento e drenagem pluvial, e exista pouca ocupação na meia encosta, foram
caracterizados dois setores de risco a deslizamentos de solo. Fatores como alta declividade, extenso manto de
alteração rochoso e solos argilo-arenosos, aliados a uma média pluviométrica de 1376 mm anuais, concentradas
no leste do município, potencializaram áreas de risco geológico alto, identificados por um padrão de ocupação
desordenada de encostas com geometria favorável à convergência dos fluxos de drenagem e moradias que
ocupam esse canal de escoamento, expostas a enxurradas e ao atingimento por materiais provenientes de
possíveis deslizamentos. O risco antrópico se caracteriza por assentamentos em cortes subverticais, com a
instalação de residências bem próximas da base e do topo de taludes de corte e gerenciamento da drenagem
pluvial deficitário. Outros dois setores do município são relativos aos efeitos de eventos de alta pluviosidade no
Rio Jequitibá, que tem suas nascentes no limite municipal e está assentado em vales encaixados, circundados por
terrenos montanhosos, apresentando características meandrantes e cheias bruscas. A população vem ocupando as
áreas de várzea e modificando o traçado natural de escoamento do rio através de aterros, além de contribuir com
despejo de esgoto in natura. Em épocas de grandes cheias o Rio Jequitibá tende a retomar o seu espaço, com o
fluxo de água rompendo a curvatura do rio e atingindo os assentamentos residenciais, se expandindo de acordo
com a topografia favorável, ausência de barreiras e aumento do volume do aporte de água proveniente das
encostas. Ainda no que tange ao risco de inundações, observou-se que no distrito Padre Júlio Maria o leito do rio
Jequitibá, além de ter perfil encachoeirado e curvilíneo, é composto por matacões e seixos, ocupando vales
encaixados e vertentes com alta declividade, percorrendo cerca de 10 km de suas nascentes, em meio à mata
nativa, até chegar ao centro do distrito. Em 2009 um evento de alta pluviosidade, bastante concentrado, rompeu a
curvatura do rio, fato intensificado pelo grande aporte de volume de água proveniente de um córrego de pequeno
perfil longitudinal, mas bastante encachoeirado e com potencial para transporte de seixos e matacões. A presença
de vários pontos de estrangulamento (uma galeria próxima a BR, e mais duas pontes e uma passarela de
pedestres) intensificou a mancha de inundação, que ocasionou uma série de prejuízos materiais ao município.
Palavras-chave: deslizamentos, enchentes, risco geológico
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RESUMO
É importante avaliar e buscar alternativas adequadas para melhorar a qualidade dos ambientes que homem
utiliza, já que o processo de concentração de pessoas e atividades econômicas ocasionam pressões, alteram e,
na maioria das vezes, deterioram tais ambientes. Para a preservação de determinados serviços
ecossistêmicos, no Brasil, a legislação sobre a preservação da vegetação nativa é o Código Florestal
Brasileiro. Dentre outras regulamentações, este instrumento jurídico estabelece as áreas de elevado interesse
ambiental, denominadas de Áreas de Preservação Permanente. Tais áreas possuem fragilidade acentuada e se
destacam na provisão de serviços ambientais. Neste cenário, foi feita a caracterização dos usos do solo nas
Áreas de Preservação Permanente (APP) do entorno das nascentes e dos cursos d’água da sub-bacia
hidrográfica do Ribeirão do Pantano, sul de Minas Gerais, conforme os parâmetros estabelecidos pelo
Código Florestal Brasileiro. Assim, foi constatado que uso do solo mais frequente nas APP adjacentes aos
cursos d’água e nascentes da sub-bacia é pastagem. As áreas de mata, para o qual estas áreas deveriam ser
destinadas, não ocupam nem a metade destas APP. Em termos de serviços ecossistêmicos, para garantir à
disponibilidade e boa qualidade da água e atenuar os impactos ambientais dos processos de erosão das
vertentes, tais APP deveriam ser recuperadas com espécies nativas. A recuperação é mais urgente nas áreas
com solos expostos. Posteriormente, as de culturas temporárias e, a seguir, os demais usos, conforme a
gravidade dos impactos ambientais das atividades econômicas.
Palavras chave: Áreas de preservação permanente, serviços ecossistêmicos, qualidade das águas, Ribeirão do
Pantano.

INTRODUÇÃO
O Código Florestal Brasileiro, aprovado no dia 25 de maio de 2012, em substituição ao de 1965, é a lei
que estabelece as diretrizes sobre a proteção da vegetação nativa em todo o território nacional. Desta
maneira, este instrumento jurídico estabelece as áreas prioritárias para proteção, como é o caso das Áreas de
Preservação Permanente (APP), caracterizadas como áreas protegidas em locais de elevada fragilidade e/ou
importância ambiental. As áreas tipificadas como de preservação permanente são as faixas marginais de
qualquer curso d’água natural, o entorno das nascentes, olhos d’água perenes, lagos e lagoas naturais e
reservatórios artificiais, encostas com elevada declividade (45º) e topo de morros, montes, montanhas e
serras (BRASIL, 2012).
Em relação aos parâmetros estabelecidos para a preservação das faixas marginais dos cursos d’água
naturais, foram estabelecidos valores de acordo com a largura do rio, sendo de 30 m de largura em cada
margem para rios com menos de 10 m, 50 metros para rios com largura de 10 a 50 m, 100 m para rios com
largura de 50 a 200 m, 20 0m para rios com largura de 200 a 600 m e 500 m para rios com mais de 600 m. Já
em relação à vegetação nativa no entorno das nascentes ou olhos d’água, foi estabelecido um raio de 50 m
para preservação (BRASIL, 2012).
O conceito fundamental que norteou a elaboração desta legislação foi o de funções ecológicas ou
ecossistêmicas, que são as constantes interações entre os elementos estruturais de um ecossistema, e isto
inclui a transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, regulação climática e do ciclo da
água, que só podem ser consideradas como um todo e não como um somatório de partes (DALY e FARLEY,
2004). Por meio destas funções é possível compreender os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios
diretos e indiretos obtidos pelo homem com a preservação dos ambientes naturais, como, por exemplo, a
regulação climática, formação e fertilidade dos solos e boa qualidade das águas (DAILY, 1997).
Diante da legislação vigente, baseada na concepção de serviços ecossistêmicos, os apontamentos sobre
a situação das APP se tornam fundamentais para o planejamento ambiental, para garantir o atendimento às
demandas locais por estes serviços. Nesta perspectiva, foi feita a caracterização dos usos do solo nas APP do
entorno das nascentes e dos cursos d’água da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Pantano, sul de Minas
Gerais. Estas áreas são de acentuada importância em termos de disponibilidade e qualidade da água e de
atenuação dos impactos ambientais dos processos de erosão hídrica das vertentes. Desta maneira foram
revelados os locais e quais usos do solo foram responsáveis pela supressão da vegetação natural na área de
estudo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Pantano fica no sul de Minas Gerais e é o principal afluente
da sub-bacia do Rio Mandu, que pertence à bacia hidrográfica do Rio Grande. Com 10.196 ha, abrange
partes dos Municípios de Estiva e Pouso Alegre (Figura 1). A sub-bacia do Rio Mandu participa com 71% do
abastecimento da cidade de Pouso Alegre (ANA, 2015), município com 142.072 habitantes (IBGE, 2014).

Figura 1: Mapa de localização da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Pantano.

O arcabouço geológico dominante é constituído por complexos granito-gnáissicos e integra o Sistema
Orogênico do Tocantins (CPRM, 1998). Tal estrutura sustenta o modelado geomorfológico do Domínio das
Unidades Denudacionais em Rochas Cristalinas ou Sedimentares (MACHADO e SILVA, 2010), com
variação altimétrica entre 820 a 1.452 m. Associados a esta paisagem ocorrem solos argilosos, na maioria
profundos, com predomínio dos tipos com horizonte B latossólico e B textural (FEAM, 2010).
O clima, de acordo com classificação de Köppen, é tropical de altitude (Cwa e Cwb), com verões
úmidos e brandos e invernos secos e frios (SPAROVEK; VAN LIER; DOURADO NETO, 2007), com
pluviosidade média anual de 1.600 a 1.865 mm (MELLO et al., 2007). O bioma na região é a Mata Atlântica,
com Floresta Estacional Semidecidual (SCOLFORO, 2009), substituída, em grande parte, por pastagens e
pela agricultura.
Os procedimentos metodológicos adotados obedeceram às seguintes etapas: digitalização,
processamento digital de imagens, estabelecimento de relações topológicas de adjacência e recorte da área de
interesse.
Inicialmente foi feita no aplicativo ArcGIS 10.1 a digitalização da drenagem e das nascentes
utilizando, respectivamente, as ferramentas de linhas e pontos. Estes dados foram obtidos da carta
topográfica em escala 1: 50.000 do IBGE (1971).
A etapa do processamento digital de imagens consistiu na utilização de técnicas de realce e de
classificação. A imagem utilizada foi feita pelo sensor Operational Land Imager (OLI) a bordo do satélite
Landsat 8, nos canais espectrais 4 (R), 3 (G) e 2 (B), disponíveis em: <http://glovis.usgs.gov/>. Para realçá-la
foi feita a composição colorida de cor verdadeira, o realce do histograma de frequência de intensidade das
células e a fusão com o canal 8, pancromático (15 por 15 m), no ArcGIS 10.1. Já para classificação foi feita a
segmentação da composição colorida pelo método de similaridade dos tons de cinza no aplicativo ENVI 4.5.
Após testes, os valores para o limiar de similaridade e para o limiar de área foram, respectivamente, 60 e 65.
A partir destes valores, os segmentos foram agrupados conforme os atributos Spatial, Spectral, Texture,
Color Space e Band Ratio e classificados de acordo com áreas amostradas na composição colorida.
Já para as relações topológicas de adjacência foi utilizada a ferramenta buffer do ArcGIS 10.1. Assim,
foi possível estabelecer as áreas com 30 m de adjacência à cada margem dos cursos d’água e o raio de 50 m
das nascentes.
Por fim o arquivo vetorial com os dados das áreas adjacentes às drenagens e nascentes foi utilizado
como “máscara” para recortar o mapa de uso solo e destacar os usos nestas APP.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme descrito, foi elaborado o mapa de usos do solo da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do
Pantano (Figura 2).

Figura 2: Mapa de uso do solo na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Pantano.

Utilizando o mapa de áreas adjacentes às drenagens e nascentes, foi feito o recorte da área de interesse
do mapa de uso do solo (Figura 3) e as porcentagens que cada uso ocupa nas APP foram detalhadas na
Tabela 1.

Figura 3: Mapa de uso do solo nas APP do entorno de nascentes e das margens dos cursos d’água da subbacia hidrográfica do Ribeirão do Pantano.
Tabela 1: Porcentagem por classe de uso do solo nas áreas de APP do entorno de nascentes e das margens
dos cursos d’água da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Pantano.
Uso do Solo
Porcentagem ocupada nas APP
Pastagem
54,30
Mata
40,23
Culturas Temporárias
3,60
Solo Exposto
1,50
Café
0,18
Urbano
0,11
Eucalipto
0,08
As áreas de mata nativa ocupam 40,23% das APP, portanto, não cobrem metade da área total. De
acordo com Prives et al. (2002), estas áreas são prioritárias para conservação e restauração, devido aos
serviços ambientais relacionados ao aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade da água e atenuação
dos impactos ambientais resultantes dos processos erosivos nas vertentes.
As pastagens são o tipo de uso do solo mais frequente na sub-bacia e nas APP em questão, sendo
assim o principal uso responsável pela supressão da vegetação nativa.
Por fim, mesmo ocupando uma área relativamente pequena, o tipo de uso do solo que mais impacta
negativamente é o solo exposto, que, de acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2012), favorece os processos
erosivos e, assim, promove o depauperamento dos solos e o aumento da quantidade de sedimentos nas calhas
dos rios. Em relação a estes impactos negativos, para Weill e Sparovek (2008), outro tipo de uso do solo
danoso é o das culturas temporárias.
CONCLUSÃO
O uso do solo mais abundante nas APP adjacentes aos cursos d’água e nascentes da sub-bacia
hidrográfica do Ribeirão do Pantano é pastagem. As áreas de mata, que deveriam cobrir estas áreas,
correspondem a 40,23%.
Em termos de serviços ecossistêmicos, para garantir à disponibilidade e boa qualidade da água e
atenuar os impactos ambientais dos processos de erosão das vertentes, estas APP deveriam ser recuperadas

com espécies nativas. A recuperação é mais urgente nas áreas com solos expostos e, em seguida, as de
culturas temporárias e, na sequência, os demais usos, considerando a gravidade dos prejuízos ambientais
resultantes destas atividades econômicas.
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RESUMO
Este trabalho se propôs a estudar um talude instabilizado na Serra do Tombador, localizado no trecho do
km 32+800 a 33+500, da BR-163/364 entre o município de Nobres-MT e o Posto Gil. O estudo geológicogeotécnico de taludes rodoviários é fundamental para a elaboração e execução de projetos relacionados a obras
rodoviárias, pois fornece informações fundamentais para sua estabilidade e segurança. Sabe-se que, em alguns
casos, o estudo dos taludes é feito apenas após o surgimento de alguma instabilização, como é o caso da
duplicação da rodovia BR-163. Ao longo da Serra do Tombador/Caixa Furada, no momento da elaboração desta
pesquisa, diversos problemas graves de instabilidade de taludes ocasionaram a interdição do trecho. As
principais etapas de elaboração do presente trabalho foram: revisão bibliográfica, levantamento de dados
existentes, levantamentos de campo, escolha e caracterização de um talude crítico, foi elaborada também uma
seção geológico-geotécnica do talude instabilizado. Para a análise dos dados, a principal abordagem foi a
investigação qualitativa focada à estabilidade de talude e a caracterização geológico-geotécnica, em escalas
regionais e de detalhe. Os resultados obtidos nestas etapas permitiram identificar a presença de escorregamentos,
fendas de tração, surgências d'água e obras de drenagem inadequadas que acarretaram a instabilização do talude.
A partir, dos resultados obtidos e analisados foi possível propor uma superfície de ruptura do talude, acarretando
em um possível escorregamento crítico.
Palavras-chave: Talude rodoviário, escorregamentos, estabilidade de talude.

1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Justificativa e Relevância
A Serra do Tombador é cortada pela BR163/364, que é de extrema importância para o Estado de Mato
Grosso, pois é a principal ligação para escoamento de grãos da região norte para a região sul do estado de Mato
Grosso, onde pelo menos 80% da produção agrícola do estado são transportados para regiões Sul e Sudeste do
Brasil. Faz-se necessário, um aprimoramento do estudo geológico-geotécnico na Serra do Tombador, trecho de
9km de extensão que está dentro do escopo de trabalho das obras de duplicação de um trecho de 45km.
1.2.

Objetivos
Os objetivos gerais do presente trabalho são a identificação e avaliação dos possíveis fatores que
influenciam a ocorrência dos movimentos de massa na área, bem como a avaliação de superfícies de rupturas no
talude de estudo Os objetivos específicos do trabalho compreendem desde a elaboração de uma seção geológicogeotécnica em escala de detalhe para o talude analisado, concluindo na superfície de ruptura de maior risco
geológico.
1.3.

Localização
O talude estudado possui uma extensão aproximada de 620m, localizado entre os km 32+800 e 33+500
na BR-163/364, região conhecida como Serra do Tombador/Caixa Furada, onde situa-se entre o município de
Nobres e Posto Gil (Entroncamento com a BR-364, em direção a Diamantino-MT), figura 01.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo

1.4.

Metodologia
A metodologia para o presente trabalho envolve uma revisão bibliográfica de artigos ciêntificos sobre a
geologia da região, técnicas geotécnicas e conceitos como movimentos de massa. A partir desses dados foi feito
um campo visando a região toda da serra, optando por uma seção crítica para a dertminação dos processos de
instabilização. Durante a etapa de campo local foram utilizados os materias como: Bússola tipo CLAR, GPS,
máquina fotográfica digital e trena. A elaboração de seção geólogico-geotécnica foi feita a partir do software
Corel Draw X7, Google Earth Pro, Arc Map 10.1..
2.
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2.1.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica conta com várias classificações de problemas geotécnicos, entretanto foi-se
adotado também o manual elaborado pelo IPT (1991), junto às Regionais do DER-SP, em que os processos do
meio físico caracterrizam efetivamente os problemas em malhas rodoviárias, foi utilizada então a Tabela 1 do
manual em questão, a seguir.
Tabela 1: Tabela Para Classificação de Problemas Geoténicos em Taludes Rodoviários extraído e modificado de
“Manual de Geotecnia. Taludes de Rodovias — Orientação para diagnostico e Soluções Para os seus Problemas”
IPT, 1991.
Tipos de Problemas

Erosão

Forma de ocorrência
- Em taludes de corte e aterro
(sulcos e diferenciada)
- Logintudinal ao longo da plataforma
- Localizada e associada a obras de drenagem (ravians e
boçorocas)
- Interna em aterros (piping)
- Empastilhamento superficial em taludes de corte

Principais causas
- Deficiência de drenagem
- Deficiência de proteção superficial
- Concentração de água superficial
- Concentração de água superficial e-ou interceptação do lençol
freático
- Deficiência ou inexistência de drenagem
-Secagem e umedecimento do material
- Presença de argilo-mineral espansivo ou desconfinamento do
material

- Superficial
- Profundo
- Forma e dimensões variadas
- Superficial em corte ou encostas naturais
- Profundo em corte
- Forma e dimenssões variadas
- Movimentação de grandes dimensões e genralizada em corpo
de tálus
- Atingindo a borda do aterro
- Atingindo o corpo do aterro

- Inclinação acentuada do talude
- Relevo enérgio
- Descontinuidades do solo e rocha
- Saturação do solo

Desagregação superficial

Escorregamento em
corte

Escorregamento em
aterro

- Deformação vertical da plataforma
Requalque em aterro

Queda de blocos
Rolamento de blocos

2.2.

- Evolução por erosão
- Corte de corpo de tálus
- Compactação inadequada da borda
- Deficiência de fundação
- Deficiência de drenagem
- Deficiência de proteção superficial
- Má qualidade do material
- Compactação inadequada
- Inclinação inadequada do talude
- Deficiência de fundação
- Deficiência de drenagem
- Rompimento do bueiro
- Compactação inadequada

- Geralmente em queda livre

- Ação de água e raízes nas descontinuidades do maciço rochoso

- Movimento de bloco por rolamento no corte ou encosta

- Descalçamento da base por erosão

GEOLOGIA REGIONAL

2.2.1.

Grupo Alto Paraguai
A área onde situa-se o estudo (Grupo Alto Paraguai) está na margem sul-sudeste do Cráton Amazônico,
na zona de cavalgamento e dobramento da parte norte da Faixa Paraguai, inserida na Província Tocantins
(Almeida, 1984 apud Nogueira & Riccomini, 2006). O grupo Alto-Paraguai formou-se durante a formação do
orógeno e a convergência, instalando-se em uma bacia antepaís (Hasui, 2012).
O Grupo Alto Paraguai foi formado em plataforma marinha instável, e o arenito Raizama
acumulou-se em bacia marinha, pouco profunda, com correntes pouco intensas. A sedimentação pelítica sugere
certa profundidade, em ambiente de baixa energia. Na Formação Diamantino a sedimentação arenosa é fina, com
marcas de onda e correntes indicam ambiente pouco profundo e movimentado (Almeida, 1964).
2.2.2.

Formação Raizama

Na base da Formação Raizama constitui arenitos finos e siltitos, com estratificação paralela e cruzada ou
em camadas maciças, superior a esses aparecem siltitos e folhelhos argilosos micáceos, cor de chocolate. Na
parte inferior ainda da Formação Raizama, há uma área deprimida entre crista e a escarpa, assinalando a posição
do membro pelítico. Dando seqüência aparece então os arenitos mais ou menos grossos, com estratificação
cruzada e abundantes seixos pequenos de quartzos, o qual sustenta as cristas monoclinais e as serras em
anticlinais da Província Serrana. No topo da mesma, reaparecem intercalações de arenitos finos, alternando com
siltitos e folhelhos micáceos vermelho (Almeida, 1964).
2.2.3.

Formação Diamantino

Almeida (1964) descreve a Formação Diamantino com alternância de corpos extensos de siltitos
micáceos e folhelhos, estratificados e calcíferos, com arcózios intercalados.
3.
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Em termos regionais, a formação geológica principal presente na área estudada está associada à siltitos
com intercalações de cores marrom a bege, movimentado devido aos escorregamentos sucessivos e pelitos da
Formação Raizama, Grupo Alto Paraguai.
Devido ao solo do talude estudado ser predominantemente composto por siltitos, em campo foi
observado uma grande massa de colúvio depositado no eixo da rodovia, esse colúvio ocorre devido ao processo
de lixiviação em siltitos por meio de percolação d`água durante os períodos de chuva, e quando há elevação no
nível do lençol freático ou, apenas, por saturação das camadas superficiais de solo. Essa lixiviação no trecho
pode-se explicar também pelo fato de que foram observados inúmeras surgências d`água ao longo do talude,
como escoamentos superficiais.
Os escorregamentos que ocorrem no trecho podem estar ligados devido a inclinação com que o talude
foi cortado para duplicação da rodovia, pode-se observar que antes da duplicação o talude natural tem sua
inclinação entre 45º-50º, esse ângulo que o talude faz com a rodovia é denominado ângulo de repouso, onde o
talude se encontra estável. Logo após a execução da obra esse ângulo foi modificado para uma inclinação entre
70º-75º , sendo assim, estes escorregamentos ocorrem sempre que a inclinação do talude excede aquela imposta
pela resistência ao cisalhamento do maciço e nas condições de presença de água.
Logo abaixo do pé da escarpa a 2m para baixo foram encontradas fendas de tração nas coordenadas
0579202/08384054 elevação 471m (Figuras 01A, 01B), que são fatores que antecedem uma possível uma
ruptura. A formação da fenda é um sinal de alerta de algo pior pode, e está prestes a, acontecer. Essas fendas de
tração têm largura aproximada de 0,6m e profundidade aproximada de 2m. Descendo o perfil nas coordenadas
0579898/08384064 elevação 445m (Figura 01C), foi identificadas mais fendas de tração a aproximadamente
20m do topo do talude, essas fendas tem uma largura aproximada de 0,4m e profundidade aproximada de 0,5m.
A figura 01D mostra a distância do topo do talude até o eixo da rodovia, medido em campo em
aproximadamente 40m, é possível o movimento de massa que ocorre no talude estudado, deslocamento uma
grande quantidade de material como talús e colúvio para dentro da rodovia.
No talude estudado ocorreram e ocorrem inúmeros escorregamentos sucessivos (Figuras 01E, 01F e
01G). Os problemas identificados em campo não ficam restritos apenas ao talude de corte, no "bota-fora" (Figura
01H), por exemplo, devido à duplicação da rodovia foi retirada uma grande quantidade de material para abertura
do talude de corte, esse material então foi lançado sobre o aterro, sem nenhum tipo de tratamento adequado,
tornando-se instável.

Figura 1: Seção Geológico-Geotêcnica do talude de estudo.

4.

CONCLUSÕES
A maior preocupação está relacionada às fendas de tração observadas em dois trechos acima do topo do
talude instabilizado. As fendas de tração localizadas no topo do talude sugerem uma superfície de ruptura
eminente, porque elas já demonstram a presença efetiva de movimentos de massa e diminuem a resistência ao
cisalhamento que permitem o aparecimento de pressões hidrostáticas favoráveis ao escorregamento. A outra
fenda de tração localizada perto do pé da escarpa sugere uma possível superfície de ruptura, gerando um
movimento de massa subsuperficial na direção SE, um escorregamento afetando diretamente a BR-163.
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RESUMO
O banco de dados sobre acidentes e desastres relacionados a eventos geodinâmicos do Instituto
Geológico incorpora notícias da mídia eletrônica, a sistematização dos registros do SIDEC (Sistema
Integrado de Defesa Civil) da CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), os atendimentos em
situações de emergência realizados pelo Instituto Geológico durante a Operação do PPDC (Plano Preventivo
de Defesa Civil) entre os meses de dezembro e março e demais atendimentos realizados durante o ano. Os
eventos são classificados em: 1 Geológicos: 1.1 Queda, tombamento e rolamento; 1.2 Deslizamento; 1.3
Corrida de massa; 1.4 Subsidência e colapso; 1.5 Erosão costeira/marinha; 1.6 Erosão de margem fluvial; 1.7
Erosão continental; 1.7.1 Erosão continental laminar; 1.7.2 Erosão continental ravinas; 1.7.3 Erosão
continental boçorocas. 2 Hidrológicos: 2.1 Inundação; 2.1.1 Inundação gradual; 2.1.2 Inundação brusca; 2.2
Enxurrada; 2.3 Alagamento; 2.4 Inundação costeira – Ressaca. 3 Meteorológicos: 3.1 Ciclone; 3.2 Tornado;
3.3 Raio; 3.4 Granizo; 3.5 Chuva intensa; 3.6 Vendaval; 3.7 Temporal. 4 Climatológicos: 4.1 Seca; 4.2
Estiagem; 4.3 Incêndio Florestal; 4.4 Baixa umidade do ar; 4.5 Onda de calor; 4.6 Onda de frio; 4.7 Friagem;
4.8 Geadas. 5 Geofísicos: 5.1 Tremor de terra. Os atributos da tabela do banco de dados dividem-se em cinco
funções e 30 atributos: 1. Operação do Banco e fonte de referência: Data de Entrada, Responsável, Data da
notícia, Fonte principal, Fonte secundária, Referência. 2. Localização: UGRHI (Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos), Município, Endereço (bairro, rua, ponto, nome do córrego, nome do morro, etc),
Coordenada X, Coordenada Y, Sistema/Datum. 3. Classificação e características do evento: Categoria, Tipo,
Data de início, Data do fim do processo, Hora do evento, Características do evento (quantidade de chuva,
duração, velocidade do vento, volume material, etc). 4. Consequências: Descrição dos Danos (humanos,
materiais, serviços e ambientais), Mortes, Desaparecidos, Feridos, Desabrigados, Desalojados, Afetados em
geral, Total de afetados (estimativa), Nº Total Edificações afetadas (destruídas, danificadas, atingidas), Danos
Econômicos (R$). 5. Ações de resposta: Ações tomadas/recomendações. 6. Observações. O critério para
registro é o mais amplo possível, ou seja, qualquer evento, por menor que seja é passível de inclusão. A
inclusão de pequenos eventos pode fornecer um retrato mais fiel da situação em comparação das fontes de
informações tradicionais que registram preferencialmente grandes eventos, através de decretos de situações
de emergência ou calamidade pública. Considerando o período de 01/01/2010 a 22/05/2015, o banco de
dados apresenta 6550 registros. Em relação aos processos perigosos observa-se predomínio daqueles ligados
aos hidrológicos com 3988 eventos, seguidos dos meteorológicos com 1613 eventos, depois pelos geológicos
com 866 eventos e finalmente pelos climatológicos, com 83 eventos. Estatísticas de desastres evidenciam a
necessidade de efetivar políticas de prevenção de desastres e para melhorar continuamente a gestão de riscos
para equilibrar as condições socioambientais da população brasileira com a redução de suas vulnerabilidades.
Dados primários de ocorrência de desastres ainda não separam claramente os diferentes tipos de eventos e
respectivas consequências. O registro de desastres em nível municipal deve ser estimulado, pois estes dados
são fundamentais para a melhoria da estatística de desastres no Estado de São Paulo.
Palavras-Chave: Prevenção de Riscos; Desastres Naturais; Políticas Públicas; Estatística de Desastres.
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INTRODUÇÃO
A veloz e desordenada urbanização brasileira induz e sofre cada vez mais, as consequências de eventos
geodinâmicos, seja pela ocupação irregular de áreas de várzea ou de encostas, acelerando os deslizamentos
de terra e inundações.
A recente renovação do arcabouço legal sobre gestão de risco de desastres, advinda pelo
estabelecimento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL 2012a), atualização da
classificação brasileira de desastres (BRASIL, 2012b) e em nível estadual pela instituição do Programa de
Prevenção de Desastres e Redução de Riscos Geológicos (SÃO PAULO, 2011) apontam a importância do
inventariado de desastres para subsidiar a implementação de políticas públicas de redução de riscos e gestão
de desastres.
A importância que o levantamento de estatísticas sobre desastres vem adquirindo pode ser
exemplificada pelo Programa Município Verde-Azul, criado em 2007, pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente de São Paulo (SÃO PAULO, 2015a). Ele incentiva os municípios paulistas a adotar práticas
socioambientais pelo cumprimento de um conjunto de diretivas, dentre as quais, inclui-se a diretiva “Cidade
Sustentável”, onde consta o critério de avaliação “Cidades Resilientes”, em que cada município deve
cadastrar todos os registros de desastres no SIDEC (Sistema Integrado de Defesa Civil), participar dos cursos
de capacitação em defesa civil promovidos pela CEDEC e participar da “Campanha Cidades Resilientes”
(UNIDSR, 2012). A evolução de indicadores de desastres e instrumentos de gestão de risco vem sendo
adotada também no Relatório Anual de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014).
O tema é relevante também para o programa Vulnerabilidade Ambiental e Mudanças Climáticas, adotado
como um dos programas prioritários para a gestão 2015-2018 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de
São Paulo (SÃO PAULO, 2015b).
METODOLOGIA
O banco de dados sobre acidentes e desastres relacionados a eventos geodinâmicos do Instituto
Geológico foi criado em 2010 (FERREIRA et al., 2011) para organizar registros veiculados em meios de
comunicação eletrônica, disponíveis na Internet. O atual banco de dados incorporou, além das notícias de
jornal e da internet, a sistematização dos registros do SIDEC (Sistema Integrado de Defesa Civil) da CEDEC
(Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), os atendimentos em situações de emergência realizados pelo
Instituto Geológico durante a Operação Verão do PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) entre os meses
de dezembro e março e atendimentos extraplano durante o ano todo.
O banco de dados utiliza a seguinte classificação dos eventos com base na classificação de desastres
brasileira (BRASIL, 2012b) e internacional (GUHA-SAPIR, 2014)
1 Geológicos: 1.1 Queda, tombamento e rolamento; 1.2 Deslizamento; 1.3 Corrida de massa; 1.4
Subsidência e colapso; 1.5 Erosão costeira/marinha; 1.6 Erosão de margem fluvial; 1.7 Erosão continental;
1.7.1 Erosão continental laminar; 1.7.2 Erosão continental ravinas; 1.7.3 Erosão continental boçorocas.
2 Hidrológicos: 2.1 Inundação; 2.1.1 Inundação gradual; 2.1.2 Inundação brusca; 2.2 Enxurrada; 2.3
Alagamento; 2.4 Inundação costeira – Ressaca.
3 Meteorológicos: 3.1 Ciclone; 3.2 Tornado; 3.3 Raio; 3.4 Granizo; 3.5 Chuva intensa; 3.6 Vendaval;
3.7 Temporal.
4 Climatológicos: 4.1 Seca; 4.2 Estiagem; 4.3 Incêndio Florestal; 4.4 Baixa umidade do ar; 4.5 Onda
de calor; 4.6 Onda de frio; 4.7 Friagem; 4.8 Geadas.
5 Geofísicos: 5.1 Tremor de terra.
Os atributos da tabela do banco de dados dividem-se em cinco funções (1. operação do banco e fonte
de referência, 2. localização, 3. classificação e características do evento perigoso e 4. consequências, 5. ações
de resposta e 6. Observações) e 30 atributos como discriminados abaixo.
1.
Operação do Banco e fonte de referência: Data de Entrada, Responsável, Data da notícia,
Fonte principal, Fonte secundária, Referência.
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2.
Localização: UGRHI (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos), Município,
Endereço (bairro, rua, ponto, nome do córrego, nome do morro, etc), Coordenada X, Coordenada Y,
Sistema/Datum .
3.
Classificação e características do evento: Categoria, Tipo, Data de início, Data do fim do
processo, Hora do evento, Características do evento (quantidade de chuva, duração, velocidade do vento,
volume material, etc.)
4.
Consequências: Descrição dos Danos (humanos, materiais, serviços e ambientais), Mortes,
Desaparecidos, Feridos, Desabrigados, Desalojados, Afetados em geral, Total afetados (estimativa), Nº Total
Edificações afetadas (destruídas, danificadas, atingidas), Danos Econômicos (R$) segundo notícia.
5.
Ações de resposta: Ações tomadas/recomendações,
6.
Observações.
O registro dos eventos pelas diversas fontes mostram em diversos casos, certa falta de critério no
preenchimento o que dificulta a compreensão, classificação e transposição das descrições para o banco de
dados. Dentre as principais dificuldades encontram-se a classificação das seguintes descrições obtidas nos
registros:
- queda de muro ligada ao acúmulo de água, falta de energia devido a curtos-circuitos: adota-se a
classificação chuva intensa.
- queda de árvores, problemas com rede elétrica (queda da fiação), destelhamento: adota-se a
classificação vendaval.
- acúmulo de água em áreas baixas, sem estar diretamente relacionada a transbordamento de córrego,
tanto em zona urbana devido a problema da drenagem urbana como em zona rural em áreas baixas: adota-se
a classificação alagamento.
- transbordamento de rio ou córrego: adota-se a classificação inundação.
- queda de muro ligado a um escoamento violento de água, deslocamento de carro pela força das águas
para dentro de córrego ou na própria via: adota-se a classificação enxurrada.
- cratera, buraco na rua ou em lotes que surge em tempo muito curto: adota-se a classificação colapso
ou subsidência.
- feição de ravina, sulco, boçoroca, vossoroca (cratera, buraco), normalmente presente em um grande
intervalo de tempo: adota-se a classificação de erosão.
- vendaval, chuva intensa: não é separado por bairro, apenas por município.
- separa-se por bairro, quando possível os processos de alagamento, inundação, granizo.
- raio: cada raio é um registro (evento).
- quando o total de casas atingidas não estiver especificado por bairro divide-se o número de casas
pelo número de registros ou bairros; quando houver números diferentes, sempre usar o pior caso.
- rachaduras em casas, trincas, indicando movimentação/acomodação do solo: colapso ou subsidência.
- associação de raios, granizo e vendaval: adota-se a classificação temporal.
- eventos que passam mais de um dia optam-se pela data de início do evento.
- eventos sem informação da data de início: não entra nas estatísticas, exceto para erosão para a qual se
adota a data de vistoria ou registro do processo, refletindo a situação naquele dia.
As estatísticas apresentadas referem-se ao período entre 2010 e 2015, pois registros entre 1992-2009,
não obstante estarem sendo levantados, ainda não tem a consistência mínima necessária, pois as informações
não estão disponíveis nos arquivos digitais, sendo apenas registrados em recortes impressos de jornais e
relatórios em papel que vêm sendo gradualmente incorporados ao banco de dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As estatísticas levantadas pelo Instituto Geológico (IG) diferenciam-se de outros bancos de dados,
como por exemplo, o SIDEC, administrado pela CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) e o do
IPMET (PELEGRINA et al. 2009), porque o IG separa cada evento por seu tipo e separa espacialmente tipos
de eventos similares por bairro nos casos de alagamentos, enxurradas, inundações, erosões, corridas de
massa, deslizamentos, granizos e raios.
3

O critério para inclusão do registro no levantamento é o mais amplo possível, ou seja qualquer evento
noticiado, por menor que seja é passível de inclusão. Como apontado por Saito et al. (2009) a inclusão de
pequenos eventos obtidos por meio da mídia, pode fornecer um retrato mais fiel da situação em comparação
das fontes de informações tradicionais, quer seja registros de Defesa Civil, decretos de situações de
emergência ou calamidade pública ou fontes internacionais.
Considerando o período de 01/01/2010 a 22/05/2015, o banco de dados apresenta 6550 registros. Em
relação aos processos perigosos observa-se predomínio daqueles ligados aos hidrológicos com 3988 eventos,
seguidos dos meteorológicos com 1613 eventos, depois pelos geológicos com 866 eventos e finalmente pelos
climatológicos, com 83 eventos.
Em relação à distribuição entre os meses dos anos, em que cada mês foi somado ao longo do período
mencionado, com destaque para os eventos hidrológicos e geológicos que ocorrem nos meses da operação
verão do PPDC, sendo que os números dos eventos geodinâmicos estão nas informações abaixo:

Figura 1 - Total Anual de Eventos Geodinâmicos no Estado de São Paulo 2010-2015. Fonte: autores.

Figura 2 - Total Mensal de Eventos Geodinâmicos no Estado de São Paulo 2010-2015. Fonte: autores.
CONCLUSÕES
Estatísticas de desastres evidenciam a necessidade de efetivar políticas de prevenção de desastres e
melhorar continuamente a gestão de riscos para equilibrar as condições socioambientais da população
brasileira, com a redução de suas vulnerabilidades.
4

Em todo o Brasil, as coordenadorias estaduais e municipais, devem estar cientes, de que todos os
levantamentos de dados são fundamentais para estabelecer novas diretrizes para a mitigação dos danos
resultantes de eventos geodinâmicos.
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Este Trabalho foi realizado no Bairro do Rosário, situado no âmbito urbano do município de Areado-MG,
que se localiza cerca de 380 km de Belo Horizonte, na microrregião de Alfenas no sul de Minas Gerais. O
município em questão pertence geologicamente ao complexo Guaxupé, este correspondente a um bloco
limitado a norte pela zona de cisalhamento Campo do Meio, a sul pela Zona de Cisalhamento de Ouro Fino e
a leste pelo Supergrupo Alto Rio Grande. As rochas presentes no complexo, de modo geral, podem ser
agrupadas em ortoderivadas e paraderivadas (Grupo Caconde), que foram submetidas a metamorfismo de
alto grau em fácies de granulito e anfibolito, que podem ser representadas por hiperstênio- granulitos,
granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados, rochas metabásicas e metaultrabásicas. O enfoque da
problemática nesse trabalho refere-se sobre a extração de cascalho em uma colina no bairro do Rosário, o
que provocou um processo de erosão urbana na área de estudo, tal prática de mineração representa tanto
problemas ambientais como sociais, visto que há constantemente deslizamentos em períodos de chuva, o que
já chegou indiretamente a afetar a população residente no local. Tendo em vista que nenhuma iniciativa para
conter o processo de erodibilidade foi providenciada, até então, pelos agentes responsáveis, mesmo diante da
condição de extensão significativa apresentada pela área degradada, tal fato levou ao desenvolvimento do
presente trabalho, cujo objetivo foi através da revisão bibliográfica, análise de fotos aéreas, atividade de
campo para coleta de dados e materiais de amostragem para ensaios geotécnicos (índice de plasticidade,
índice de sedimentação, índice de umidade, índice de liquidez, índices físicos do solo-relação das condições
físicas com massa e volume-, distribuição granulométrica seca e úmida) realizados no laboratório de
Geociências da Universidade Federal de Alfenas, analisar as condições (pedológicas, geológicas e
geomorfológicas) da área degradada, seu potencial de risco para a população residente e propor métodos e
técnicas de recuperação da área. Como resultado, o local extremamente intemperizado, apresenta um solo
argiloso arenoso, com alto teor de sedimentos oriundos da alteração dos gnaisses; há presença de sulcos o
que indicam um estágio de avanço de voçoroca, a qual se constata que está desconectada com a rede
hidrográfica, dessa forma, o desenvolvimento do processo erosivo está vinculado basicamente ao fluxo das
águas das chuvas. Conclui-se com esse estudo, que as relações climáticas juntamente com as práticas de
pecuária no local, a mineração e a escassez de cobertura vegetal acentuaram a problemática. Assim,
compreende-se a necessidade de recuperação e planejamento urbano/ ambiental para que a população do
local não chegue a correr sérios riscos e também para reduzir o avanço de tal processo erosivo.
Palavras-Chave: ensaios geotécnicos, impacto de mineração, recuperação.
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RESUMO
O Município de Campos do Jordão apresenta um histórico de diversos acidentes de origem geológica,
sobretudo escorregamentos, com destaque para os eventos ocorridos em 1972, 1991 e 2000 que resultaram em
mortes e consideráveis prejuízos econômicos e sociais. Neste contexto, foram realizados diversos estudos sobre
as áreas de risco do município, como a avaliação de perigos e riscos elaborada recentemente por IG-SMA
(2014). O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar como as informações técnicas e os instrumentos
de gestão de risco de desastres vêm sendo utilizados pela gestão pública municipal de Campos do Jordão.
Atualmente Campos do Jordão dispõe de diversos instrumentos de gestão voltados à prevenção e mitigação de
riscos decorrentes de desastres naturais, dentre os quais podem ser citados: Mapeamentos de áreas de perigos e
riscos geológicos; Plano Municipal de Redução de Riscos; Monitoramento pluviométrico; Monitoramento de
encostas; Estação Hidrológica; Simulados para Abandono Emergencial de Áreas de Risco; Projeto Defesa Civil
nas Escolas; Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil; curso “Percepção de perigos e riscos geológicos
voltados para os profissionais da Educação”; Distribuição de publicações sobre prevenção de riscos de desastres;
e a participação do município no “Projeto Construindo Cidades Resilientes” da Organização das Nações Unidas.
A integração entre os órgãos da administração direta municipal que guardam relação direta com a gestão de
riscos resultou em um significativo fortalecimento da gestão de riscos no município. Ou seja, por meio da
criação de canais de comunicação, da disseminação do conhecimento e da uniformização de entendimentos o
processo de tomada de decisão e a proposição de soluções foram facilitados.
Palavras-chave: gestão de riscos, instrumentos, escorregamentos, inundações, Campos do Jordão

1. INTRODUÇÃO
O Município de Campos do Jordão apresenta um histórico de diversos acidentes de origem geológica,
sobretudo escorregamentos, que resultaram em mortes e consideráveis prejuízos econômicos. Destes, destacamse: a “corrida de lama” ocorrida em 1972 no bairro de Vila Albertina, que soterrou 60 casas e vitimou 17
pessoas; os deslizamentos em encostas ocorridos em janeiro de 1991 devido a uma precipitação pluviométrica de
200mm (acumulado de 3 dias), que provocou o desabamento de 149 "barracos”; e o evento de janeiro de 2000,
com um acumulado pluviométrico de 453,2mm em 5 dias de chuvas, que resultou em deslizamentos em diversos
bairros, pelo menos 8 mortes e em aproximadamente 1.840 desabrigados (IG-SMA 2014).
Neste contexto, foram realizados diversos estudos sobre as áreas de risco do Município, entre eles: a) o
mapeamento de riscos a escorregamentos nas chamadas "vilas operárias" (IPT 2002); b) o PMRR - Plano
Municipal de Redução de Riscos de Campos do Jordão (JBA 2006), importante instrumento de gestão de riscos,
que norteou diversas ações de redução de riscos de desastres; c) a avaliação de perigos e riscos em escala
regional (1:50.000) e local (1:3.000), cobrindo toda a área do município (Figura 2) e abrangendo processos e
áreas de risco ainda não estudados (IG-SMA 2014). Pela integração destes e de outros instrumentos técnicos e
normativos e contando com o apoio de instituições das esferas Estadual e Federal, a atual gestão municipal vem
intensificando sua atuação na prevenção e mitigação de riscos, buscando a conformidade com as diretrizes e
ações preconizadas no “Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos
Geológicos” - Decreto Estadual nº 57.512/2011 (BROLLO & TOMINAGA 2012).
O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar como as informações técnicas e os instrumentos
de gestão de risco de desastres vêm sendo utilizados pela gestão pública municipal de Campos do Jordão.
2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Campos do Jordão está localizado a 1.628m de altitude, na UGRHI 1 - Serra da Mantiqueira (Figura 1).
Com uma área de 290km2 é uma das principais estâncias turísticas do Estado de São Paulo, tendo no turismo a
sua maior fonte de renda. A população teve um aumento de 88% em 34 anos e em 2014 totalizava 48.746 hab.,
dos quais 99,38% residiam em área urbana. O relevo é fortemente condicionado pelas estruturas e litologias
presentes, caracterizando-se por morros altos e anfiteatros de erosão, em cujas bases ocorrem depressões turfosas
e depósitos de argila orgânica de espessuras variadas. O clima é do tipo Cwb - clima tropical de altitude, com
temperatura média anual de 14,4°C e total pluviométrico anual
médio de 1.848mm. (IG-SMA 2014)
O mapeamento de riscos realizado por IG-SMA (2014)
identificou, dentre outros resultados, 175 setores de risco (17%
em risco muito alto, 26% em risco alto, 38% em risco médio e
19% em risco baixo), agrupados em 40 áreas, às quais se
associam 3.985 moradias, com estimativa de 15.940 moradores
(Figura 2). Ou seja, cerca de 33% da população do município
encontra-se em áreas de risco, sendo que 2,6% situa-se em
setores de risco de escorregamento com gravidade muito alta
(ANDRADE & BROLLO, 2015).
3. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE
GESTÃO DE RISCO
Atualmente de Campos do Jordão dispõe de diversos
instrumentos de gestão voltados à prevenção e mitigação de
riscos decorrentes de desastres naturais. Estes estão sendo
utilizados de forma integrada por meio de várias Secretarias
Municipais, com articulação promovida pela Coordenadoria
Municipal de Defesa e Proteção Civil (COMPDEC). O Figura 1. Localização do Município de Campos do
desenvolvimento e aplicação destes instrumentos por vezes Jordão (SP). Fonte: IG-SMA (2014).

contam com o apoio técnico e operacional de órgãos da esfera estadual,
como a CEDEC (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), o INSTITUTO
GEOLÓGICO, e o IPT, assim como órgãos da esfera federal, como
CEMADEM (Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres) e
CPRM (Serviço Geológico do Brasil). São apresentados a seguir os
principais instrumentos em uso:
a) Mapeamentos de perigos e de riscos (Figura 2). Dois estudos recentes
tem sido decisivos para a formulação de estratégias e implementação de
ações de redução de riscos de desastres: a “Avaliação de riscos de escorregamentos, inundação, erosão e solapamento de margens de drenagens” (IGSMA 2014) e a “Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de
massa e inundações” (IPT 2014). Estes estudos têm permitido a tomada de
decisões baseadas em critérios técnicos e o desenvolvimento de parcerias,
como algumas das indicadas nos itens seguintes.
b) Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR. Elaborado em 2006
está em fase de revisão pelo município, visando a incorporação do novo
cenário exposto pelos estudos recentes, e as atuais condições institucionais Figura 2. Mapeamento de riscos de
Campos do Jordão (IG-SMA 2014)
e financeiras apresentadas pelo município.
c) Monitoramento pluviométrico (Figura 3). Por meio de cooperação
técnica-institucional firmada entre a Prefeitura Municipal, CEDEC e
CEMADEM, visando o monitoramento de índices pluviométricos, a partir
de 2014 foram instalados por todo o município 5 pluviômetros semiautomáticos (em escolas da rede municipal de ensino próximas à áreas de
risco alto ou muito alto de escorregamentos) e 13 pluviômetros automáticos. O local escolhido para a instalação destes equipamentos baseou-se
nos resultados no mapeamento de áreas de risco de IG-SMA (2014).
d) Monitoramento de encostas (Figura 4). O monitoramento da
movimentação das encostas de quatro grandes áreas de risco (nos Bairros
Albertina, Brancas Nuvens, Jair Rocha Pinheiro e Santo Antonio) iniciouse em 2014 com a instalação de uma Estação Total Robotizada, única na
América do Sul, que monitora 75 pontos diferentes, selecionados com base
nos resultados de IG-SMA (2014). Este monitoramento vem ocorrendo por
meio de parceria institucional firmada entre a Prefeitura e o CEMADEN.
e) Estação Hidrológica. Um sistema de alerta de cheia do Rio Capivari,
principal rio que atravessa a área urbana, foi implantado em 2014, com a Figura 3. Pluviômetro Automático,
instalação de uma estação hidrológica num ponto estratégico no centro da sendo programado e instalado. Fonte:
cidade. Esta visa monitorar os níveis de água, enviando, quando necessário, COMPDEC Campos do Jordão
(2014).
alerta de cheia via SMS, avisando sobre possível atingimento de trechos
dos Bairros Biquina e Capivari, situados a jusante. O equipamento também faz o registro fotográfico do canal a
cada hora. Este sistema também foi contemplado por meio de parceria institucional Prefeitura-CEMADEN.
f) Simulados para Abandono Emergencial de Áreas de Risco (Figura 5). Nos últimos dois anos (2013 e
2014) foram realizados dois eventos, visando o treinamento, aprendizado e fortalecimento da comunidade com
os órgãos integrantes do Plano de Contingência Municipal. Estes ocorreram nas duas principais áreas de risco do
município, nos Bairros Santo Antônio e Vila Albertina, selecionados com base em IG-SMA (2014) e tiveram o
apoio da CEDEC e do Instituto Geológico, com grande participação da população local.
g) Projeto Defesa Civil nas Escolas (Figura 6). A COMPDEC, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, criou em 2014 o projeto “Defesa Civil Somos Todos Nós”, fomentando em toda rede municipal de
ensino a orientação voltada à prevenção e a mitigação de riscos de desastres.
h) Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil. Instituída pela Lei Municipal nº 3.655/2014, esta semana
tem a função de proporcionar um período de atividades voltadas à capacitação e integração de técnicos e órgãos

da administração pública municipal, ao desenvolvimento de
atividades educacionais na rede municipal e à promoção de ações
de conscientização da população em geral.
i) Promoção do curso “Percepção de perigos e riscos
geológicos voltados para os profissionais da Educação”.
Subproduto de IG-SMA (2014), este curso foi aplicado a
profissionais da educação do município, para promover a
aquisição de conhecimentos e capacidades básicas para inserção
da temática de prevenção dos desastres nos currículos
pedagógicos e nos ambientes interno e externo de suas unidades
escolares (RIBEIRO et al, 2015). O curso foi realizado pelo
Instituo Geológico em maio de 2014, em parceria com a
COMPDEC e com a Secretaria Municipal de Educação.
j) Distribuição de publicações sobre prevenção de riscos de
desastres. Desde 2014 vem sendo realizadas campanhas de
distribuição de publicações (livros, cartilhas e folhetos) para as
populações de áreas de risco, para a população em geral e para
estudantes da rede pública municipal. Este material impresso foi
produzido e fornecido pela CEDEC e pelo Instituto Geológico.
k) Participação no Projeto Cidades Resilientes. Objetivando
sensibilizar governos e cidadãos para os benefícios da redução de
riscos de desastres foi criada a “Campanha Construindo Cidades
Resilientes: Minha Cidade está se Preparando” (UNISDR 2014),
parte integrante da Estratégia Internacional para a Redução de
Desastres da ONU. No Brasil, esta iniciativa conta com a
promoção da Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), do
Ministério da Integração Nacional, e, no âmbito do Estado de
São Paulo, com o apoio da CEDEC. Campos do Jordão obteve
em 2014 o certificado de adesão à campanha e já se encontra no
2º Ciclo de um total previsto de dez.

Figura 4.
Estação Total Robotizada para
monitoramento de encostas instalada no alto de
uma edificação defronte à encosta do bairro de
Vila Albertina. Fonte: COMPDEC Campos do
Jordão (2014).

Figura 5.

Primeiro Simulado para Abandono

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Emergencial de Áreas de Risco, realizado no
Buscando garantir a segurança e a melhoria na qualidade Bairro Santo Antonio, em 01/12/2013. Fonte:
de vida da população que reside nas diversas áreas de risco do COMPDEC Campos do Jordão (2014).
Município de Campos do Jordão, o governo local tem
aproveitado de forma efetiva as oportunidades de parcerias que surgiram nos últimos anos. O ano de 2014 pode
ser considerado um divisor de águas para a COMPDEC, com a elaboração de estudos técnicos de avaliação de
perigos e de riscos e a instalação de diversos equipamentos de monitoramento voltados à prevenção de desastres
(pluviômetros, sensores de umidade, estação hidrológica e estação total robotizada), cujos dados coletados são
transmitidos em tempo real, permitindo o acompanhamento das condições meteorológicas e, caso seja
necessário, a emissão de alertas. Estas ações, sem custo direto para o município, foram possíveis devido a
parcerias firmadas com a CEDEC, INSTITUTO GEOLÓGICO, CPRM e CEMADEM.
Destaca-se a utilização dos resultados do mapeamento de riscos de IG-SMA (2014) como subsídio para
diversas ações, tais como: a) remoção, até o início de 2015, de 15% das moradias presentes nos setores com
maior gravidade de riscos de escorregamento; b) detalhamento de 75% do total de setores de risco mapeados e
criação do Cadastro Único Municipal, realizados pela COMPDEC em conjunto com a Secretaria Municipal de
Habitação; c) aprimoramento do Plano Diretor Municipal; d) elaboração do Plano Estratégico de atendimento a
desastres; e) participação do município no Programa "Construindo Cidades Resilientes" da ONU.
Com a realização de palestras de caráter informativo e educativo enfocando a prevenção de acidentes e
desastres naturais, a COMPDEC em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, conseguiu alcançar 7 mil

alunos do município, tendo sido feita ampla distribuição
de cartilhas e
material didático. Também foram
realizados diversos treinamentos e cursos visando a
capacitação de equipes da prefeitura, bombeiros,
professores, agentes de defesa civil, etc. Estima-se que as
atividades de divulgação, treinamento, capacitação
atingiram ao menos 90% da população.
A integração entre os órgãos da administração
direta municipal que guardam relação direta com a
gestão de riscos (entre eles a COMPDEC e as Secretarias
Municipais de Informação e Defesa do Cidadão, Serviços
Públicos, Obras, Meio Ambiente, Saúde, Habitação,
Educação e Transportes) resultou em um significativo
Figura 6. Projeto Defesa Civil nas Escolas, mostrando
fortalecimento da gestão de riscos no município. Ou seja,
evento na Escola Municipal Irene Lopes Sodré. Fonte:
por meio da criação de canais de comunicação, da COMPDEC Campos do Jordão (2014).
disseminação do conhecimento e da uniformização de
entendimentos o processo de tomada de decisão e a proposição de soluções foi facilitado.
Por fim, destaca-se o reconhecimento dado ao Município de Campos do Jordão e a toda a equipe da
COMPDEC pelo empenho e pioneirismo de diversas ações voltadas à proteção e defesa de seus cidadãos que, na
pessoa do Prefeito Municipal, foram agraciados pela CEDEC com a “Medalha da Ordem de Defesa Civil”,
maior honraria concedida a um município da região devido aos serviços prestados à comunidade.
AGRADECIMENTOS. À COMPDEC e seus agentes que de forma brilhante desempenham seu trabalho; às Secr. Mun.
de: Informação e Defesa do Cidadão, Serviços Públicos, Obras, Meio Ambiente, Saúde, Habitação, Educação, Transportes;
ao INSTITUTO GEOLÓGICO; à CEDEC; ao IPT; ao CEMADEM; à CPRM; aos voluntários de diversos setores
(escoteiros, associação moradores de bairro, segmentos religiosos, do segundo e terceiro setor) dentre outros.
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RESUMO
O município de Campos do Jordão apresenta um histórico de diversos acidentes em áreas de risco com a
ocorrência de vítimas fatais e significativos prejuízos financeiros e sociais. O levantamento de notícias de
acidentes e desastres naturais veiculadas na mídia impressa no período de 1999 a 2013 constituiu-se em uma
forma alternativa e prática de complementar os bancos de dados existentes na Defesa Civil Estadual e na Defesa
Civil Municipal, fornecendo assim subsídios ao mapeamento de perigos e riscos do município. Em IG-SMA
(2014) foram adotados procedimentos padronizados para a pesquisa, coleta e derivação de dados e informações a
partir de notícias publicadas em dois jornais ("Vale Paraibano” e “O Vale"), buscando registros sobre datas e
locais de ocorrências de movimentos de massa (escorregamentos, erosão, solapamento de margens de
drenagens), inundações e processos correlatos (enchentes, alagamentos, enxurradas), colapsos e subsidências de
solo, tempestades e vendavais. Com este propósito, as seguintes etapas foram contempladas: a) pesquisa e coleta
de dados nos jornais; b) sistematização e consolidação de dados; c) georreferenciamento das ocorrências. Como
resultado foram levantadas 32 matérias jornalísticas referentes a 27 eventos. A partir destas matérias, foi possível
extrair 122 registros individuais segundo data, tipo e local de ocorrência, dos quais 117 foram passíveis de
espacialização. O agrupamento destes dados resultou em 94 registros distribuídos por um total de 43 localidades
distintas do município (bairros), com a seguinte distribuição conforme o tipo de processo: 49 registros de
deslizamentos (51%), 31 registros de enchentes/inundações/alagamentos (33%), 14 registros de vendavais e
temporais (15%), 1 registro referente a subsidência/afundamento (1%). Apesar de dificuldades relacionadas à
consolidação do banco de dados e à completa caracterização dos eventos em decorrência da falta de consistência
na terminologia empregada em algumas matérias jornalísticas, assim como à impossibilidade de espacialização
de alguns locais de ocorrência, devido à veiculação de informações genéricas ou parciais, a utilização destes
registros foram fundamentais na indicação de áreas-alvo para a execução dos trabalhos de campo e na
caracterização e classificação de setores de perigo e de risco.
Palavras-chave: desastres naturais, riscos, escorregamentos, inundação, gestão de riscos.

1. INTRODUÇÃO
O município de Campos do Jordão apresenta
um histórico de diversos acidentes em áreas de risco,
sobretudo decorrentes de deslizamentos, conforme
se verifica na literatura técnica, nos bancos de dados
da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil
Municipal. Estudos anteriores executados no
município (como IPT, 2002 e JBA, 2006) enfocaram
o diagnóstico voltado à recuperação e ao
monitoramento de áreas de risco de deslizamentos
localizadas nos bairros com maior vulnerabilidade
social, as chamadas "vilas operárias", onde
ocorreram acidentes com vítimas fatais em 1972,
1991 e 1999/2000 (Figura 1). Mais recentemente,
estudo realizado por IG-SMA (2014), abrangendo
toda a área do município identificou 175 setores de
risco, agrupados em 40 áreas, às quais se associam
3.985 moradias em risco, com estimativa de 15.940
moradores (33% da população do município).
O referido estudo considera duas escalas de
abordagem sequenciais (regional 1:50.000 e local
1:3.000). A etapa inicial dos trabalhos inclui a
elaboração de um “Inventário de dados e
informações sobre eventos e acidentes geológicos”.
Este inventário é composto por um banco de dados
Figura 1. Notícia veiculada no jornal “Vale Paraibano” em
georreferenciado, compilado a partir das seguintes
06/01/2000, retratando a situação em Campos do Jordão após
fontes de informação: a) cadastro de ocorrências das um acumulado pluviométrico de 453,2mm, em 5 dias
Defesas Civis Municipal e Estadual; b) notícias de (31/12/1999 a 04/01/2000), provocando 12 acidentes
desastres naturais e/ou eventos com danos relacionados a deslizamentos em diversos locais de vários
veiculadas na mídia impressa e eletrônica; c) bairros, causando 8 mortes e resultando em 1.840
pesquisa bibliográfica; d) interpretação de imagens desabrigados. Fonte: IG-SMA (2014).
de sensoriamento remoto.
O presente artigo apresenta o processo de coleta de dados para a elaboração do Inventário, a partir de
notícias veiculadas na mídia impressa, abrangendo as ocorrências no município de Campos do Jordão, no
período de 1999 a 2013 (15 anos). Também são apresentados resultados e como estes foram utilizados no
processo de mapeamento de riscos, indicando seu potencial no apoio à gestão de riscos de desastres.
2. O MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Campos do Jordão está localizado a 1.628m de altitude, na UGRHI 1 - Serra da Mantiqueira (Figura 2).
Com uma área de 290km2 é uma das principais estâncias turísticas do Estado de São Paulo, tendo no turismo a
sua maior fonte de renda. A população teve um aumento de 88% em 34 anos e em 2014 totalizava 48.746 hab.,
dos quais 99,38% residiam em área urbana. O relevo é fortemente condicionado pelas estruturas e litologias
presentes, caracterizando-se por morros altos e anfiteatros de erosão, em cujas bases ocorrem depressões turfosas
e depósitos de argila orgânica de espessuras variadas (MODENESI-GAUTTIERI & HIRUMA, 2004). O clima é
do tipo Cwb - clima tropical de altitude, com temperatura média anual de 14,4°C e total pluviométrico anual
médio de 1.848mm. (IG-SMA, 2014)
3. BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADO DERIVADO DE NOTÍCIAS
O banco de dados georreferenciado constitui-se no principal subsídio para a identificação de áreas a
serem estudadas em escala local (1:3000), bem como contribui para a caracterização dos setores de perigo e de

risco de inundação e de escorregamentos efetuados nesta
escala. O levantamento de notícias veiculadas na mídia
impressa envolveu a análise de informações sobre eventos
de movimentos de massa (escorregamentos, solapamento de
margens de drenagens), inundações e processos correlatos
(enchentes, alagamentos, enxurradas), colapsos e
subsidências de solo, tempestades e vendavais, conforme
procedimentos propostos em ANDRADE et al. (2010).
3.1. Procedimentos
Preliminarmente, deve ser observado que, na
maioria dos casos, o volume e o conteúdo de informações
disponíveis nos cadastros das defesas civis estadual e local
é incipiente frente às demandas e necessidades do
mapeamento de risco em escala local. Nesse sentido, foram
adotados procedimentos padronizados para a pesquisa,
coleta e derivação de dados e informações a partir de
notícias publicadas no período dos últimos 15 anos (janeiro
de 1999 a março de 2013) em dois periódicos abrangendo a
região de estudo, o jornal "Vale Paraibano” e o jornal “O
Vale”, incluindo assim, os registros do evento apontado
Figura 2. Localização do município de Campos do
como o de maior gravidade na história do município, Jordão (SP), com destaque para a área urbana e seus
ocorrido no final de 1999 e início de 2000. As etapas principais rios. Fonte: IG-SMA (2014).
realizadas foram: 1) pesquisa e coleta de dados nos jornais;
2) sistematização e consolidação de dados, incluindo o tratamento quanto à localização (endereço, bairro), tipo
de evento (deslizamentos, inundações, vendavais, etc.), data da ocorrência, características e aspectos pertinentes
ao evento (drenagem associada, volume da precipitação, nível atingido pela água nos locais de ocorrência de
inundação e processos correlatos), danos (gravidade, pessoas, edificações e estruturas urbanas afetadas, entre
outros); 3) georreferenciamento por tipo, data, e localização do evento (conforme a qualidade da informação) de
cada um dos registros de ocorrência.
Como apontado por ANDRADE et al. (2010), existem algumas dificuldades no processo de coleta de
dados em notícias, quanto à localização e ao georreferenciamento (espacialização dos dados), bem como em
relação à caracterização dos eventos causadores dos danos (objetivos principais do levantamento), dentre as
quais podem ser citadas: a) a ausência de jornal sediado no próprio município e com publicação diária pode
resultar na ausência de registros de eventos isolados ou de menor vulto, fundamentais na indicação de locais
propensos a riscos; b) a ausência de uniformidade terminológica no relato dos eventos e de suas características
suscita, em alguns casos, dúvidas quanto a sua natureza e classificação (ex.: inundação X enchente; queda de
barreiras X deslizamento; desabamento X escorregamento, etc.); c) a publicação de matérias com informações
incompletas dificulta a completa caracterização dos eventos; d) a insuficiência ou ausência de informações
meteorológicas complementares (como quantidade de precipitação, duração das chuvas, etc.); e e) a veiculação
de notícias com conteúdo genérico quanto aos locais de ocorrência inviabilizam a espacialização dos dados,
mesmo que de forma aproximada. Neste último aspecto, assinala-se que de um total de 122 registros individuais
obtidos, 4% (5 registros) não foram passíveis de localização e georreferenciamento por se referirem a notícias
com alusão ao município como um todo ou a diversos bairros de forma genérica, impossibilitando a
espacialização destes em nível municipal. Merece ser destacado que em notícias mais recentes observa-se um
maior detalhamento no seu conteúdo, facilitando a obtenção de informações importantes para o estudo.
3.2. Resultados
No período analisado de 15 anos (1999-2013), foram levantadas 32 matérias jornalísticas referentes a 27
datas de eventos distintos (considerando-se como evento tempestades, vendavais, chuvas intensas ou

prolongadas que tenham contribuído para a deflagração de algum tipo de processo que tenha causado danos). A
partir destas matérias, foi possível extrair 122 registros individuais segundo data, tipo e local de ocorrência, dos
quais 117 foram passíveis de espacialização (três registros não apresentaram informação sobre a localização das
ocorrências e dois continham referência genérica a vários bairros). Procedendo-se ao agrupamento destes dados,
foram obtidos 94 registros distribuídos por um total de 43 localidades distintas do município (bairros), com a
seguinte distribuição segundo o tipo de processo: 49 registros de deslizamentos (51%), 31 registros de
enchentes/inundações/alagamentos (33%), 14 registros de vendavais e temporais (15%), 1 registro referente a
subsidência/afundamento (1%) (Quadro 1).
Numero de registros conforme o processo envolvido
Registros
Número de pontos de
Bairros
Número
agrupados por
ocorrência
atingidos
inundação e
tempestades e
colapso e
de eventos
bairros
espacializáveis
durante o ano
correlatos
vendavais
subsidência
1999
14
8
0
0
22
25 (- 1*)
4
15
2000
4
0
0
0
4
4 (-1*)
1
3
2001
2
0
1
0
3
3
2
2
2002
1
1
0
0
2
2
1
2
2003
2
5
1
1
9
24
3
9
2004
3
3
4
0
10
15
2
9
2005
4
4
2
0
10
12 (-1*)
5
8
2006
1
0
0
0
0*
1 (-1*)
1
0
2007
3
0
4
0
7
8
3
6
2008
0
0
2
0
2
2
1
2
2009
1
8
0
0
9
10 (-1*)
2
8
2010
3
1
0
0
4
4
1
4
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
2013**
11
1
0
0
12
12
1
12
Totais
49
31
14
1
94
122 (-5*)
27
Nota: * notícia faz alusão ao município como um todo ou a diversos bairros de forma genérica, sem informação que permita a obtenção de
localização, mesmo que aproximada (impossibilidade de espacialização em nível municipal); ** dados coletados até 30/03/2013
Ano

deslizamento

Quadro 1. Síntese das informações oriundas das notícias veiculadas na mídia impressa relacionadas à ocorrência de eventos
danosos no município de Campos do Jordão no período de 1999 a 2013 (15 anos). Fonte: IG-SMA (2014)

As Figuras 3 e 4, juntamente com o Quadro 1, apresentam a distribuição temporal dos registros de
ocorrências, incluindo, os tipos de processos geodinâmicos relacionados aos eventos, o número de pontos de
ocorrência e de bairros atingidos em cada um dos anos, e os totais referentes a todo o período estudado.
Corroborando a expectativa preliminar do estudo, devida às menções na literatura técnica e ao conteúdo
dos bancos de dados citados anteriormente, verificou-se que o evento datado do final do ano de 1999 e início de
2000 compreendeu o maior número de ocorrências de deslizamentos e danos (15 registros individuais de
ocorrências distribuídos por 10 bairros).
A Classificação dos dados por bairros resultou na identificação de quatro localidades que conjuntamente
concentram 38% do total de registros espacializáveis: Morro do Britador, 11 eventos com 13 registros (1
inundação; 7 deslizamentos; 3 temporais/vendavais); Abernéssia, 5 eventos com 13 registros (11 inundações; 2
temporais/vendavais); Vila Albertina, 8 eventos com 11 registros (4 inundações; 6 deslizamentos, 1
temporal/vendaval); e Vila Santo Antônio, 7 eventos e 8 registros (7 deslizamentos e 1 colapso/subsidência).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma geral, foram alcançados os objetivos estabelecidos quanto à coleta e utilização de dados e
informações sobre eventos e danos, a partir de notícias. Apesar de algumas dificuldades relativas à consolidação
do banco de dados, à completa caracterização e à localização de alguns locais de ocorrência, a utilização destes
registros foi fundamental como subsídio ao mapeamento de perigos e riscos do município de Campos do Jordão.
A utilização de registros de ocorrências pretéritas com suas respectivas localizações permitiu a indicação de 40
áreas-alvo para a execução dos trabalhos de campo, em escala local, auxiliando também no maior detalhamento
e caracterização dos setores de risco de escorregamento e na modelagem de perigos e riscos de inundação.

Não obstante às dificuldades
aqui mencionadas, este banco de
dados georreferenciado apresenta um
nível de detalhe bastante apurado se
comparado com os cadastros
existentes na Defesa Civil Estadual e
Defesa Civil Municipal. Assinala-se
que
desde
2011,
com
a
implementação do SIDEC (Sistema
Integrado de Defesa Civil), o
cadastro de eventos estadual passou
a ter um maior nível de detalhe. Já o
cadastro da Defesa Civil Municipal
passou a ter a coleta de dados mais
efetiva a partir de janeiro de 2013,
apresentando
um
nível
de
detalhamento superior aos demais,
incluindo nome de moradores,
endereço, eventos diversos de menor
importância, entre outros. Sendo
assim, estas três fontes de
informação, o banco de dados
georreferenciado e cadastros das
defesas civis, agora integrados,
constituem-se
numa
valiosa
ferramenta para a gestão de riscos de
desastres no município, juntamente
com os demais instrumentos
atualmente adotados.

Figura 3. Total de eventos e de bairros atingidos no decorrer de cada ano,
conforme registros de notícias de 1999 a 2013. Fonte: IG-SMA (2014)
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Figura 4. Distribuição de ocorrências anuais segundo o tipo de processo,
conforme registros de notícias de 1999 a 2013. Fonte: IG-SMA (2014)
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RESUMO
O município de Campos do Jordão – SP apresenta um histórico de acidentes de natureza geológica de
grandes proporções, associados principalmente à ocorrência de escorregamentos de encostas resultando em
vítimas fatais e em vultosos prejuízos financeiros. Esta realidade demandou a realização de diversos estudos
envolvendo a identificação e a avaliação de áreas de risco, incluindo a indicação de ações para seu
enfrentamento e mitigação (IPT, 2002; Modenesi-Gaulttieri & Hiruma, 2004; JBA, 2006; dentre outros). No
período de 1999 a 2013, dados da Defesa Civil Estadual indicaram 38 ocorrências com acionamento deste órgão,
em sua maioria associadas a deslizamentos, muitas das quais recorrentes em determinados locais (IG-SMA,
2014). Este trabalho apresenta os resultados da setorização de riscos, realizada em escala de detalhe (1:3.000),
referente à área conhecida como Morro do Britador, parte integrante do mapeamento de riscos associados a
escorregamentos realizado ao longo de toda a extensão da área urbana do município pelo Instituto Geológico da
Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo com o apoio da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil do Estado de São Paulo (IG-SMA, 2014). Esta área abrange toda a face Sul-sudeste de um morro de
aproximadamente 70 m de altura e apresenta em sua porção central uma antiga pedreira de onde se deriva o
nome do bairro. O local registra um histórico de acidentes ocorridos nos anos de 1999, 2000, 2001, 2004, 2005,
2007 e 2013. Durante a realização dos trabalhos de setorização, foram delimitados e caracterizados 7 setores de
risco de escorregamentos que totalizam aproximadamente 65.000 m e aos quais se associam 343 moradias em
risco, com um total estimado de 1.372 pessoas. Destes setores, 3 apresentam risco muito alto (R4) e 4
apresentam risco alto (R3), para os quais foram realizadas recomendações voltadas à eliminação e/ou mitigação
dos riscos identificados.
Palavras-chave: Escorregamentos, riscos, setorização, mapeamento, Campos do Jordão.

1. INTRODUÇÃO
O município de
Campos do Jordão, uma das
principais estâncias turísticas
do Estado de São Paulo,
apresenta um histórico de
diversos acidentes de origem
geológica, sobretudo de
escorregamentos,
que
resultaram em mortes e em
consideráveis
prejuízos
financeiros e econômicos. Figura 1. Morro do Britador. Fotomontagem mostrando cicatrizes de escorregamentos
Destes eventos, um dos mais ocorridos por toda a encosta no ano de 2000 (IPT, 2002).
emblemáticos ocorreu em janeiro de 2000, no qual após um acumulado pluviométrico de 453,2mm em 5 dias de
chuvas, foram registrados um total de 8 óbitos e 1.840 desabrigados, devido à ocorrência de deslizamentos em
diversos bairros, dentre os quais o Morro do Britador (Figura 1). (IG-SMA, 2014)
Como decorrência direta dos eventos do ano 2000, foram realizados vários estudos sobre as áreas de
risco do município: a) o mapeamento de riscos a escorregamentos dos bairros que à época apresentavam maior
vulnerabilidade, as "vilas operárias" (IPT, 2002); b) o PMRR - Plano Municipal de Redução de Riscos de
Campos do Jordão (JBA, 2006), importante instrumento de gestão de riscos, que norteou diversas ações de
redução de riscos de desastres realizadas no município desde então; c) a avaliação de perigos e riscos em escala
regional (1:50.000) e local (1:3.000), cobrindo toda a área do município e abrangendo processos e áreas de risco
não estudados até então, incluindo, por exemplo, os perigos e riscos de inundação (IG-SMA, 2014).
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados do mapeamento de áreas de risco de
escorregamentos realizado em 2014 no Morro do Britador, conforme IG-SMA (2014).
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município paulista de Campos do Jordão localiza-se na UGRHI 1 - Serra da Mantiqueira (Figura 2), a
uma altitude de 1.628m com uma área aproximada de 290km2 e possui
no turismo a sua maior fonte de renda. Sua população apresentou um
aumento de 88% nos últimos 34 anos e em 2014 totalizava 48.746
habitantes, dos quais 99,38% residiam em área urbana. O relevo é
fortemente condicionado pelas estruturas e litologias presentes,
caracterizando-se por morros altos e anfiteatros de erosão, em cujas
bases ocorrem depressões turfosas e depósitos de argila orgânica de
espessuras variadas (MODENESI-GAUTTIERI & HIRUMA, 2004).
O clima é do tipo Cwb - clima tropical de altitude, com temperatura
média anual de 14,4°C e total pluviométrico anual médio de 1.848mm.
O bairro denominado Morro do Britador situa-se na margem
esquerda do rio Capivari, definindo o limite de sua estreita planície
aluvial. A porção central da área abrange toda a encosta e apresenta
uma antiga pedreira, de onde deriva o nome do bairro. Neste local, o
material geológico é composto por gnaisse migmatítico, com cobertura
superficial em solo de até 0,5m de espessura. O perfil da encosta é
retilíneo, com altura máxima de 70m e inclinação variando de 28° a
45°, podendo alcançar 90° nos paredões rochosos. O perfil geotécnico Figura 2. Localização do município de
é bastante semelhante por toda a área, apresentando apenas variações Campos do Jordão (SP) e do Morro do
texturais oriundas da própria heterogeneidade do maciço rochoso Britador (seta vermelha). Fonte: IG-SMA
migmatítico. Os horizontes de solo residual são formados (2014).

predominantemente por silte e areia fina, com ocorrência de argila variável, a depender do grau de alteração do
perfil, podendo ocorrer matéria orgânica e raízes próximo à superfície. O material saprolítico formado subjacente
aos horizontes residuais, resultante da decomposição da rocha gnaissica, apresenta textura predominantemente
areno-argilosa, sendo que a quantidade de silte e argila pode variar em profundidade. A ocupação desta encosta
ocorre nas porções de base, meio e topo (30 a 80% de ocupação), dada por moradias de muito baixo a médio
padrão construtivo, e com tipo construtivo em alvenaria e em madeira (77% e 23%, respectivamente, nos setores
de risco). Grande parte destas moradias encontra-se junto a taludes de corte e/ou de aterro. (IG-SMA, 2014).
O levantamento histórico de acidentes apontou ocorrências em áreas pertencentes ao Morro do Britador
nos anos 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2013 (ANDRADE et al, 2015).
3. METODOLOGIA
IG-SMA (2014) preconiza que a totalidade do território do município deve ser analisada quanto à
possibilidade de ocorrência de perigos de natureza geológica (escorregamento, inundação, erosão, solapamento
de margens de drenagens, etc.), uma vez que a ocupação em áreas sujeitas a estes processos pode desencadear
situações de risco a pessoas e bens. Esta visão global do território, associada ao registro de ocorrências de
acidentes, permite a elaboração de uma cartografia de risco em duas escalas de abordagem sequenciais (escala
regional 1:50.000 e local 1:3.000), envolvendo as seguintes etapas metodológicas: a) Inventário de dados e
informações sobre eventos e acidentes em áreas de risco; b) Definição de unidades de análise (áreas-alvo); c)
Pré-setorização e obtenção dos atributos de análise; d) Modelagem, setorização e análise de risco; e) Indicação
de recomendações técnicas gerais; f) Produção de cartografia de perigos e riscos, alimentação e utilização do
SGI-RISCOS-IG (Sistema Gerenciador de Informações de Risco do Instituto Geológico).
A partir das informações obtidas pelo levantamento histórico de ocorrências e dos resultados da
cartografia de riscos em escala regional, a análise em escala de detalhe, ou local, é realizada por meio de
levantamentos de campo, visando a obtenção de atributos do terreno e da ocupação (indicativos dos perigos, da
vulnerabilidade, dos fatores de indução e do dano potencial, como: declividade, inclinação dos taludes, perfil
geotécnico, drenagem, vegetação, feições de instabilidade, intervenções antrópicas, histórico de ocorrências,
características das moradias, etc.). A análise destes atributos resulta na delimitação e classificação de setores de
risco, aos quais são atribuídos graus de risco, que podem variar de baixo (R1), médio (R2), alto (R3) a muito alto
(R4). Para cada um destes setores são preenchidas fichas específicas para cada tipo de processo que juntamente
com a setorização final alimentam o sistema SGI-RISCOS-IG (GUEDES et al, 2015).
4. RESULTADOS
O mapeamento de riscos de Campos do Jordão identificou 40 áreas, onde estão inseridos 175 setores de
risco (17% em risco muito alto, 26% em risco alto, 38% em risco médio e 19% em risco baixo), compreendendo
3.985 moradias (com ocupação estimada em 15.940 moradores).
Uma das áreas mais problemáticas é a do Morro do Britador (Figura 3, Quadro 1), aqui detalhada, que
abrange praticamente toda a encosta Sul-sudeste do morro que dá nome ao bairro. Totaliza aproximadamente
65.000 m2 e contém 7 setores de risco de escorregamentos, e aos quais se associam 343 moradias com um total
estimado de 1.372 pessoas em risco (2,8% da população do município). Destes setores, 3 apresentam risco muito
alto e 4 apresentam risco alto.
Os fatores que mais influenciaram na delimitação e classificação dos setores de risco foram as
características geomorfológicas da área (grande amplitude das encostas, inclinação elevada dos taludes de corte e
aterro e alta declividade das encostas naturais, que localmente pode variar entre 28 a 45°), o histórico de
recorrência de acidentes, as características de campo indicativas de movimentação ativa de terrenos, como:
cicatrizes de escorregamento, trincas em solo e edificações.
O elevado grau de risco é também decorrência das características da ocupação e das intervenções
antrópicas em locais onde a ocupação ocorreu de forma desordenada, com a construção de moradias precárias e
a ausência ou insuficiência de sistemas de drenagem e captação e condução de águas pluviais. Observa-se que
apesar do grande acidente ocorrido em 2000 (Figura 1), não houve posteriormente uma limitação efetiva na
ocupação desta área, que continuou se adensando e enfrentando acidentes relacionados a escorregamentos.

Figura 3. Mapeamento de riscos de escorregamentos do Morro do Britador. Recorte executado no SGI-RISCOS-IG para a
área de interesse (IG-SMA, 2014).
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A4S6R4esc

CARACTERÍSTICAS DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS
Processo de instabilização esperado
Escorregamento planar raso e queda de blocos em taludes naturais e taludes de corte.
Escorregamento planar raso e erosão em sulcos em taludes de corte e taludes de aterro.
Escorregamento planar raso em talude de aterro.
Desabamento da moradia por colapso de estrutura.
Escorregamento planar raso em taludes de corte e taludes de aterro.
Escorregamento planar raso. As várias cicatrizes de escorregamentos indicam ser possível
movimentação de massa com atingimento de moradias no pé do talude.
Escorregamento planar raso em taludes de corte e de aterro. Possibilidade de reativação de
processos ocorridos anteriormente.
RECOMENDAÇÕES PARA OS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS
Remoção
Preventiva

Setor de Risco
A4S1R3esc
A4S2R4esc
A4S3R3esc
A4S4R4esc
A4S5R3esc

9
18
1
80

Quadro 1. Síntese das características dos setores de risco de escorregamento e recomendações para enfrentamento da
situação diagnosticada no Morro do Britador, em Campos do Jordão - SP. Fonte: IG-SMA (2014).

Resultado importante do diagnóstico
apresentado são as recomendações voltadas à
gestão dos riscos em cada um dos setores
identificados. Entre estas indica-se a remoção
definitiva de pelo menos 108 moradias (32% do
total desta área). Também são sugeridas soluções
visando a minimização do risco, sejam as de
menor custo (como disciplinamento de águas
superficiais, limpeza e recuperação de taludes,
proteção superficial de taludes), ou outras de
maior custo (como obras de drenagem
superficial/de subsuperfície e de estruturas de
contenção de taludes, instalação de proteção
contra massas escorregadas, desmonte de blocos e
matacões). Complementarmente, como forma de
convivência com o risco, sugere-se o
monitoramento da área e a operação do Plano
Preventivo de Defesa Civil.

Figura 4. Vista parcial do Morro do Britador mostrando os
setores A4S1R3esc, A4S2R4esc e A4S5R3esc. Observa-se as
características do tipo de ocupação no topo, meia encosta e base,
a alta declividade da encosta natural, e a antiga Pedreira do
Britador (seta branca), um dos pontos onde no ano de 2000
houve um grande escorregamento. Fonte: IG-SMA (2014).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ocupação urbana desordenada em terrenos com características impróprias, como as encostas de alta
declividade do Morro do Britador em Campos do Jordão (SP), mostra uma situação preocupante quanto a
exposição ao risco, que não tem sido enfrentada de forma adequada, resultando em adensamento da ocupação e
agravamento do potencial de perdas de vidas e de bens materiais.
O agravamento desses problemas demandam ações institucionais por parte do poder público e, nesse
sentido, a adoção de políticas públicas e mecanismos de enfrentamento das situações de risco são necessários e
em geral, podem ser implementados de forma articulada em diversos níveis. As informações resultantes de
estudos de mapeamento de perigos e riscos, como o apresentado em IG-SMA (2014) devem ser objeto de
constante atualização e ser utilizadas como subsídio às ações preventivas e emergenciais, cabendo ao Poder
Público local sua implementação, contando, se necessário com o apoio do Estado e da União.
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RESUMO
O município de Campos do Jordão – SP apresenta um histórico de acidentes de natureza geológica de
grandes proporções, associados, principalmente, à ocorrência de escorregamentos de encostas que resultou em
vítimas fatais e em vultosos prejuízos financeiros. Este trabalho apresenta os resultados do mapeamento de áreas
de risco de escorregamentos e inundações do Bairro Vila Albertina, parte integrante da avaliação de riscos
realizada em Campos do Jordão por IG-SMA (2014). A Vila Albertina, situada na porção sudeste da mancha
urbana, ocupa a face sul do morro e parte do vale situado na margem esquerda do córrego Piracuama.
Corresponde a uma das mais extensas áreas de risco do município, com aproximadamente 180.000m . Deste
total, 165.000m2 estão relacionados à setores de risco de escorregamentos, sendo que um único setor de risco
muito alto ocupa 56% desta área. O levantamento histórico de acidentes (IG-SMA, 2014 e ANDRADE et al.,
2015) apontou ocorrências de escorregamentos na Vila Albertina em 1972, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007,
2008, 2009, 2013, e de inundações em 2003, 2009 e 2010. Como resultado do mapeamento de riscos em escala
de detalhe 1:3.000 foram obtidos 13 setores de risco (9 setores de escorregamento e 4 de inundação), com 750
moradias em risco e cerca de 3.000 moradores (6% da população do município). Dos nove setores de risco de
escorregamentos, 1 deles apresenta risco muito alto (somente este concentra 706 moradias), 1 risco alto, 5 risco
médio e 2 risco baixo. Dos quatro setores de risco de inundação, com 44 moradias e 4 estabelecimentos
comerciais, 1 apresenta risco alto e 3 risco médio. Foram apontadas recomendações voltadas à gestão dos riscos
em cada um dos setores identificados, incluindo a indicação de remoção definitiva de pelo menos 350 moradias
(47% do total desta área), fiscalização efetiva por toda a área e o congelamento dos setores de maior risco. Além
disso, foram sugeridas soluções para a redução e para a convivência com os riscos existentes. Estudos técnicos
como este apresentado em IG-SMA (2014), devem ser objeto de constante atualização, servindo de subsídio às
ações preventivas e emergenciais, competindo ao Poder Público local sua implementação, contando, caso
necessário, com o apoio do Estado e da União.
Palavras-chave: riscos, desastres, escorregamento, inundação, gestão de riscos, Campos do Jordão

1. INTRODUÇÃO
O Município de Campos do Jordão, uma das
principais estâncias turísticas do Estado de São Paulo,
apresenta um histórico de diversos acidentes de origem
geológica, sobretudo de escorregamentos, que
resultaram em mortes e prejuízos sociais e econômicos.
Destes eventos, dois ocorridos no bairro de Vila
Albertina são emblemáticos: a) Em 1972, quando uma
“corrida de lama” (Figura 1) soterrou 60 casas e
provocou 17 mortes (IPT, 2002); b) Em janeiro de
2000, um acumulado de 453,2mm em 5 dias de chuvas,
provocou deslizamentos em diversos bairros, entre eles
a Vila Albertina, levando a um total de 8 óbitos e 1.840
desabrigados no município. Em decorrência destas
situações foram realizados vários estudos sobre as áreas
de risco do Município: a) o mapeamento de riscos a Figura 1. Vila Albertina: acidente ocorrido em 1972, onde
escorregamentos dos bairros que apresentavam maior se vê o fundo do vale do Córrego Piracuama preenchido
pela massa rompida. (Jornal O Estado de São Paulo in IPT,
vulnerabilidade, as "vilas operárias" (IPT, 2002); b) o 2002).
PMRR - Plano Municipal de Redução de Riscos de
Campos do Jordão (JBA, 2006); c) a avaliação de perigos e riscos em escala regional (1:50.000) e local
(1:3.000), cobrindo toda a área do município e abrangendo processos e áreas de riscos não estudados até então,
incluindo os perigos e os riscos de inundação (IG-SMA, 2014).
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados do mapeamento de áreas de risco de
escorregamentos e inundações realizado em 2014 no bairro de Vila Albertina, conforme IG-SMA (2014).
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Campos do Jordão localiza-se na UGRHI 1- Serra da Mantiqueira (Figura 2), a 1.628m de altitude e
apresentando uma área de 290km2. A população aumentou 88% nos últimos 34 anos, alcançando 48.746 hab.,
dos quais 99,38% residem na área urbana. O relevo é fortemente condicionado pelas estruturas e litologias
presentes (migmatitos e gnaisses), caracterizando-se por morros altos e anfiteatros de erosão, em cujas bases
ocorrem depressões turfosas e depósitos de argila orgânica de espessuras
variadas. O clima é do tipo Cwb (tropical de altitude), com temperatura
média anual de 14,4°C e total pluviométrico anual médio de 1.848mm.
A Vila Albertina localiza-se na porção SE da mancha urbana,
ocupando toda a face sul de um morro e parte do vale à esquerda do
Córrego Piracuama. A encosta, com perfil convexo, tem altura máxima
de 144m e 20° de declividade geral, podendo atingir localmente 40°. Três
importantes talvegues cortam a encosta formando anfiteatros em cujas
laterais há acentuada declividade (até 40°). Em geral a porção de base da
encosta estende-se até as proximidades da margem esquerda do Córrego
Piracuama, restringindo sua planície de inundação à uma estreita faixa. A
litologia local é constituída por biotita gnaisse fino com porções
migmatíticas, estruturas subverticais a inclinadas a 45°, eventualmente
fraturado, com cobertura superficial de 1 a 2m de espessura. O perfil
geotécnico é semelhante por toda a área, com variações texturais
decorrentes de heterogeneidades do maciço rochoso, tendo horizonte
superficial pouco espesso com alguma matéria orgânica e raízes, Figura 2. Localização de Campos do
horizonte de solo residual silto-arenoso a argiloso e horizonte saprolítico Jordão (SP) e da Vila Albertina (seta
areno-argiloso. Localmente há depressões turfosas (MODENESI- vermelha). Fonte: IG-SMA (2014).

GAUTTIERI & HIRUMA 2004) com depósitos de argila orgânica de espessuras variadas, com comportamento
geotécnico bastante sensível, como o que resultou na corrida de lama de 1972. Atualmente muitos destes
depósitos estão aterrados, suportando edificações e implicando em situações de risco. A ocupação da encosta é
caracterizada pelo predomínio de moradias de alvenaria e de baixo a médio padrão construtivo, em geral,
apresentando-se em estágio de consolidação (30 a 80% de área ocupada), com porções não consolidadas na meia
encosta e com porções consolidadas na base, laterais e topo. Próximo aos talvegues e em meio a trechos de mata,
com acentuado perigo de escorregamentos, predominam edificações em madeira de baixo padrão construtivo.
Próximo ao Córrego Piracuama, a ocupação é densa e consolidada, com moradias, em geral, de alvenaria e de
médio padrão construtivo. O levantamento histórico de acidentes (IG-SMA, 2014 e ANDRADE et al., 2015)
apontou ocorrências de escorregamentos na Vila Albertina em 1972, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008,
2009, 2013, e de inundações em 2003, 2009 e 2010.
3. ANALISE DE PERIGOS E DE RISCOS NA VILA ALBERTINA
3.1. Metodologia
Dois tipos de processos geodinâmicos foram identificados na área de estudo: escorregamentos e
inundações. Para cada processo foram adotados procedimentos específicos visando sua caracterização, a
delimitação e a classificação de setores de risco, segundo apresentado em IG-SMA (2014). Para a análise e
setorização de riscos de escorregamentos foram levantadas as características das encostas e da ocupação, que
condicionaram a delimitação e a classificação dos setores. Para a análise e setorização de inundações, o histórico
de ocorrências em conjunto com as características geomorfológicas da área e da ocupação serviram de base para
o cálculo e a setorização de perigos e de riscos. As características dos setores, bem como a classificação de risco
(baixo, médio, alto ou muito alto) e a indicação de recomendações para o enfrentamento das situações
diagnosticadas, foram registradas em fichas específicas para cada tipo de processo estudado, que foram
posteriormente integradas ao sistema SGI-RISCOS-IG (GUEDES et al. 2015).
3.2. Resultados
No mapeamento de riscos de Campos do Jordão (IG-SMA, 2014) foram consideradas 40 áreas nas quais
foram identificados 175 setores (17% em risco muito alto, 26% em risco alto, 38% em risco médio e 19% em
risco baixo), compreendendo 3.985 moradias (com estimativa de 15.940 moradores).
A Vila Albertina corresponde à mais extensa área de risco do município, com aproximadamente
180.000m . Os setores de risco de escorregamentos compreendem uma área de 165.000 m2, sendo que apenas
um setor classificado com risco muito alto envolve 56% desta área. A Figura 2 e o Quadro 1 mostram o mapa de
riscos desta área e a síntese das características de cada um dos seus 13 setores de risco (9 setores de
escorregamento e 4 de inundação), aos quais se associam 750 moradias em risco e cerca de 3.000 moradores (6%
da população do município). Dos nove setores de risco de escorregamentos, 1 deles apresenta risco muito alto
(somente este concentra 706 moradias), 1 risco alto, 5 risco médio e 2 risco baixo. Dos quatro setores de risco de
inundação, com 44 moradias e 4 estabelecimentos comerciais, 1 apresenta risco alto e 3 risco médio.
Nos setores de risco de escorregamento os fatores que influenciaram na sua delimitação e classificação
foram as características geomorfológico-geotécnicas: grande amplitude dos taludes de corte e aterro (3 a 7m);
alta declividade das encostas naturais (localmente pode variar de 30 a 40°); concentração de linhas de drenagem,
dada por anfiteatros e talvegues em situação de alta declividade; histórico de acidentes (em alguns setores com
recorrência anual); características de campo indicativas de movimentação ativa de terrenos (cicatrizes de
escorregamento, trincas em solo e edificações); sequência de vários patamares de corte-aterro na encosta. A estas
características se associam as de uso e ocupação, tais como intervenções antrópicas e ocupação desordenada,
com moradias precárias e ausência ou insuficiência de sistema de captação e condução de águas pluviais.
Nos setores de risco de inundações o que mais influenciou a sua delimitação e classificação foi a
recorrência dos eventos e a localização da ocupação, próxima às margens e, em geral, restringindo a vazão.
Resultado importante do diagnóstico são as recomendações voltadas à gestão dos riscos em cada um dos
setores identificados (Quadro 2). Estas passam por soluções radicais, como a indicação de remoção definitiva de
pelo menos 350 moradias (47% do total desta área) e o congelamento dos setores de maior risco.

Figura 2. Setores resultantes do Mapeamento de riscos de
escorregamentos e inundações da Vila Albertina. No
detalhe o mapa de perigo de inundação dos setores
próximos ao Córrego Piracuma. Recorte executado no
SGI-RISCOS-IG para a área de interesse (IG-SMA,2014).

Também são sugeridas soluções para a redução do risco, sejam as de menor custo (como disciplinamento
de águas superficiais, limpeza e recuperação de taludes, manutenção de infraestrutura já implantada, proteção
superficial de taludes), ou outras de maior custo (como obras de drenagem superficial/de subsuperfície e de
estruturas de contenção, proteção contra massas escorregadas, desmonte de blocos e matacões). Como forma de
convivência com o risco, sugere-se o monitoramento da área tanto em termos de previsão de movimentação da
encosta, como em termos do gerenciamento hídrico da microbacia do Córrego Piracuama, com a implantação de
sistema de previsão de alerta de cheias e a operação de Planos Preventivos de Defesa Civil.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ocupação urbana desordenada em terrenos com características impróprias tais como as encostas de alta
declividade e planície de inundação da Vila Albertina, em Campos do Jordão (SP), mostra uma situação
preocupante quanto à exposição ao risco, que não tem sido enfrentada de forma adequada. A falta de uma
limitação efetiva à ocupação desta área resultou em adensamento da ocupação com aumento da possibilidade de
ocorrência de acidentes, com perda de vidas e de bens materiais. Neste bairro, após o acidente ocorrido em 2000
e com o subsídio técnico do PMRR (JBA, 2006), foram realizadas importantes intervenções estruturais para
redução do risco, como instalação de canaletas e escadas hidráulicas. No entanto, a infraestrutura básica de
captação de águas pluviais, instalada após os eventos 1999/2000 não foi objeto de manutenção, encontrando-se,

CARACTERÍSTICAS
Setor
A18S1R1esc
A18S2R4esc
A18S3R2esc
A18S4R2esc
A18S5R2esc
A18S6R3esc
A18S7R2esc
A18S8R1esc
A18S9R2esc
A18S10R2inu
A18S11R2inu
A18S12R3inu
A18S13R2inu

Processo esperado
Escorreg. planar raso em taludes de corte e de aterro
Rastejo, escorreg. planar raso, queda e rolamento de
blocos em taludes naturais, de corte e de aterro
Escorreg. planar raso em taludes de corte e de aterro
Escorregamento planar raso em taludes de corte
Escorreg. planar raso em taludes de corte e de aterro
Escorreg. planar raso em taludes de corte e de aterro
Rastejo, escorreg. planar raso em taludes de corte
Escorregamento planar raso em taludes de corte
Escorregamento planar raso em taludes de corte
Transbordamento do córrego com atingimento de
moradias com níveis de água (Nat) de até 0,40 m
Transbordamento do córrego com atingimento de
moradias com níveis de água (Nat) de até 0,40 m
Transbordamento do córrego com atingimento de
moradias com níveis de água (Nat) de até 0,80 m
Transbordamento do córrego com atingimento de
moradias com níveis de água (Nat) de até 0,40 m

RECOMENDAÇÕES
Escorregamento
Inundação
Moradias Gerais
Z
em risco a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y
54
350*
20
12
25
27
48
127
43
4
25
11
4

* Moradias com recomendação de remoção definitiva. a) Remoção Preventiva; b) Remoção Definitiva; c) Implantação de PPDC; d) Monitoramento das áreas de risco; e)
Disciplinamento do escoamento das águas; f) Serviço de limpeza e recuperação; g) Proteção superficial; h) Obras de drenagem superficial; i) Obras de drenagem subsuperfície; j)
Estruturas de contenção de médio a grande porte; k) Estruturas de contenção localizadas ou lineares; l) Obras de terraplanage m de médio a grande porte; m) Obras de proteção
contra massas escorregadas; n) Desmonte de blocos e matacões; o) Serviços de limpeza e recuperação do canal e margens; p) Proteção superficial das margens (recuperação e
proteção vegetal); q) Prot. superficial das margens (intervenções de pequeno porte); r) Controle da drenagem superficial e da erosão do solo; s) Intervenções no canal para
redução da vazão; t) Interv. no canal para aumento da vazão; u) Construção de diques e polders; v) Construção de piscinões e/ ou parques lineares e áreas de lazer; x)
Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias; y) Realizar o planejamento urbano e o gerenc. hídrico da sub-bacia de forma integrada; z) outras.

Quadro 2. Síntese das características e recomendações para enfrentamento da situação de riscos diagnosticada no Bairro de
Vila Albertina, em Campos do Jordão (SP). Fonte: IG-SMA (2014).

atualmente, avariada e com sua função comprometida, por vezes até aumentando o perigo de escorregamentos
em algumas porções da encosta devido à concentração das águas em determinados pontos.
O agravamento desses problemas demandam ações institucionais por parte do poder público, sendo
necessária a adoção de políticas públicas e de mecanismos de enfrentamento das situações de risco. As
informações resultantes dos mapeamentos de perigos e riscos, como o apresentado em IG-SMA (2014), devem
ser constantemente atualizadas, servindo de subsídio às ações preventivas e emergenciais. Compete ao Poder
Público local a sua implementação, contando, quando necessário, com o apoio do Estado e da União.
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A erosão do solo é um grave problema de escala mundial, o qual acarreta diversos prejuízos à população e ao
meio ambiente, entre os quais podemos citar a perda de nutrientes do solo, elevação do nível freático e
assoreamento de rios e córregos. A área estudada trata-se de duas voçorocas localizadas na Bacia do Ribeirão do
Cervo, no município de Campos Gerais, que tiveram sua origem devido à exploração desordenada de cascalho
para a construção de vias de transporte. Esta paisagem abrange parte do Planalto de Varginha, ou Planalto Sul de
Minas (alto Rio Grande), que juntamente com o conjunto de serras, faz parte do Planalto Atlântico do Sudeste. O
relevo da área é muito acidentado, possui serras altas com vertentes íngremes. A geologia da área de estudo se
insere na Província Estrutural Tocantins, composta das Faixas de Dobramento Uruaçu e Brasília, unidades
estruturais da borda sul do Cráton do São Francisco. Se tratando do aspecto estratigráfico geral, as rochas
afloradas na região são das unidades do Complexo Basal de Campos Gerais, (granitos-gnaisse), do Grupo Araxá
(composto por xistos verdes micaxistos e migmatitos) e do Grupo Canastra (composto por filitos e quartzitos). O
trabalho consistiu na interpretação de imagens aéreas da área das voçorocas, elaboração de mapas de hipsometria
e declividade e monitoramento de crescimento da erosão em associação com os resultados das análises
geotécnicas e químicas dos solos coletados. Os experimentos foram realizadas no Laboratório de Geociências da
Universidade Federal de Alfenas. O local onde se localiza as voçorocas é composto por dois tipos de rochas;
quartzitos e mica xistos. Segundo os resultados das análises, a alteração dessas rochas geraram latossolos
vermelhos a amarelos, de granulometria arenosa, baixos teores de argila e de matéria orgânica. Devido a estas
características, aliadas a um relevo de morros íngremes e as feições estruturais da área, essas voçorocas
continuam se expandindo, tendo o mesmo sentido de crescimento em relação a orientação da falha geológica,
ameaçando as áreas adjacentes e ocasionando o assoreamento da drenagem fluvial local.
Palavras-chave: Análise, solos, voçoroca, Campos Gerais.
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RESUMO
O objetivo principal do artigo é apresentar o registro de uma corrida de detritos (debris flow) no córrego
Guarda Mão, bacia localizada no município de Itaoca, Vale do Ribeira (SP), dando ênfase aos aspectos de
transporte e deposição de sedimentos. O artigo busca apresentar o transporte e a intensa deposição de sedimentos
ao longo da drenagem principal, córrego Guarda Mão, em pequeno intervalo de tempo. Os volumes mobilizados
durante o escoamento da massa e as respectivas fases de deposição influenciam dois indicadores críticos no
desenvolvimento desses processos: raio de alcance e trajetória do fluxo. Verificou-se que os aspectos
relacionados à geologia e ao relevo são extremamente favoráveis à geração e desenvolvimento desses tipos de
movimentos de massa, com destaque para amplitude das bacias, inclinação dos canais de drenagem, inclinação
das encostas no entorno das linhas de drenagem e materiais presentes no leito e nos taludes marginais. O
acidente ocorreu em janeiro de 2014, nos dias 12 e 13, após chuvas intensas e concentradas que atingiram a
região sul do estado de São Paulo. O evento pluviométrico gerou inundações bruscas, deslizamentos
generalizados em encostas e corridas de massa (lama, detritos e material vegetal). As inundações, repentinas,
causaram grandes impactos econômicos e sociais nas áreas de baixada. Um grande número de deslizamentos
ocorreu em setores preservados das encostas, em cotas elevadas, mobilizando solo, rocha e material vegetal. As
corridas de massa se desenvolveram em, pelo menos, duas linhas principais de drenagem, causando grandes
mobilizações de blocos de rocha e intensa erosão lateral e do leito dos córregos.
Palavras-chave: risco geológico, corrida de massa, Itaoca

INTRODUÇÃO
Dentre os grandes acidentes que ocorreram recentemente no sul-sudeste do Brasil, tem se a corrida de
detritos, seguida de inundação brusca, no município de Itaoca, distante cerca de 348 km da cidade de São Paulo.
As bacias afetadas pelos processos correspondem às do córrego Guarda-Mão e Gorutuba (deslizamentos e
corridas de massa) e os rios Palmital e Funil (inundações). Os danos verificados na região incluem a destruição
de plantações, moradias, pontes, estradas, 25 mortos e 2 desaparecidos, além da intensa mobilização vegetal e
assoreamento de muitos pontos do rio Palmital e Funil. O acidente ocorreu entre os dias 12 e 13 de janeiro de
2014, e foram resultados de precipitações extremas, localizadas no sul do estado de São Paulo, na bacia do rio
Ribeira de Iguape. Centenas de deslizamentos ocorreram em setores preservados das encostas, em cotas
elevadas, mobilizando solo e rocha. As corridas de massa se desenvolveram em pelo menos duas linhas
principais de drenagem, causando grandes mobilizações de blocos de rocha e intensa erosão lateral e do leito dos
córregos. Associado a esses processos, um grande volume de massa vegetal foi transportado, por longas
distâncias, potencializando o impacto nas áreas próximas às margens dos córregos, principalmente na região
urbanizada do município de Itaoca. O presente trabalho busca apresentar o intenso transporte e deposição de
sedimentos durante o escoamento, fatores que influenciaram no raio de alcance e na trajetória dos fluxos.
ÁREA DE ESTUDO
A bacia do ribeirão Guarda-Mão possui formato arredondado, com cerca de 7 km 2, e uma diferença de
cota da ordem de 800 m (Fig. 1). O ribeirão possui cerca de 4 km de comprimento até desaguar no rio Palmital,
drenagem de maior expressão na região. As inundações bruscas e grande quantidade de lama e troncos de árvore
foram transportadas pelo rio Palmital, passando pela cidade de Itaoca, provocando danos. Na Figura 2, perfil ao
longo do córrego Guarda-Mão, observam-se trechos que apresentam distintas inclinações. Adotou-se, no
presente trabalho, a subdivisão da drenagem em diferentes trechos, conforme proposto por Vandine (1985):
Trecho 1 (T1) como setor de geração e intensa erosão do leito e margem do córrego; Trecho 2 (T2) como setor
onde ainda ocorre erosão, mas com deposição de materiais granulares e Trecho 3 (T3) setor onde predomina a
deposição. Essas diferenças de inclinações, associadas a volumes e concentrações de água-sólidos, influenciam
na dinâmica dos escoamentos ao longo da drenagem, principalmente nos fatores que controlam a erosão e/ou a
deposição dos materiais (Gramani e Arduin, 2015). Em termos litológicos, a bacia do Guarda-Mão é muito
homogênea, pois o embasamento é constituído principalmente por rochas graníticas, pouco fraturadas e muito
intemperizadas, com grande quantidade de blocos de rochas arredondados presentes nas drenagens e nos perfis
de alteração (Fig. 3). O maciço granitóide de Itaoca possui área superior a 200 km2 e está inserido no contexto
dos terrenos pré-cambrianos do Cinturão Ribeira que afloram no sul-sudeste de São Paulo e Nordeste do Paraná
(Vale do Ribeira), como parte das faixas de dobramentos do Sudeste do Brasil, sendo as encaixantes do batólito
rochas pertencentes aos metassedimentos do Subgrupo Lajeado (Mello e Bettencourt, 1998).
MODELO DE GERAÇÃO
O modelo de geração de corridas de massa adotado no presente artigo considera dois componentes do
relevo na deflagração e no desenvolvimento das corridas: encostas e drenagens. As principais corridas de massa
registradas no território brasileiro mostram que esses processos iniciam-se nas encostas, por meio de
deslizamentos que ocorrem em curto período de tempo. Os materiais mobilizados pelos deslizamentos são
mobilizados para o sistema de drenagem, onde ocorrem misturas de diferentes volumes de água formando uma
massa viscosa. Essa massa incorpora mais materiais detríticos pela erosão do leito e das margens, resultando
num expressivo volume de material em escoamento, que pode incluir quantidades significativas de grandes
blocos de rocha (Figs 3 e 4). O registro de recentes corridas de massa mostra um componente adicional:
formação de barramentos naturais e temporários ao longo do curso d´água. A ruptura destes barramentos tem
potencializado a mobilização dos materiais a jusante e, por consequência, o raio de alcance das massas. Ressaltase que as escolhas de parâmetros e dados a respeito das características da bacia de drenagem dependem do
modelo de geração adotado para a deflagração e desenvolvimento das corridas de massa.
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Figura 1. Localização da área afetada por debris flow em janeiro
de 2014. Trata-se da bacia do córrego Guarda-Mão, Itaoca, SP
(Perfil A-B: mostrado na Figura 2).
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Figura 2. Perfil ao longo do córrego Guarda-Mão. Os distintos trechos influenciam na
dinâmica dos escoamentos ao longo da drenagem, principalmente nos fatores que
controlam a erosão e/ou a deposição dos materiais (Gramani e Arduin, 2015).

Figura 3. Vista geral de parte da bacia do córrego
Guarda-Mão, com destaque para o trecho no qual
houve intensa erosão da margem e do leito. Notar
alinhamento da drenagem, pequenos deslizamentos
em subbacias contíguas e diferença da cobertura
vegetal nos diferentes trechos da encosta.

Figura 4. Vista da porção superior das encostas da
bacia do córrego Guarda-Mão. Nesse setor,
predominaram deslizamentos de solo e rocha com
dimensões e formatos variáveis. Notar cobertura
vegetal presente nesse trecho superior da encosta
e materiais presentes no leito do córrego.

TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS
De forma geral, as corridas de massa constituem-se em um dos mais expressivos tipos de movimentos
gravitacionais de massa, em termos de volume de material mobilizado em curto espaço de tempo, raio de alcance
e potencialidade destrutiva. Esses processos se destacam por ser uma forma de movimento rápido, contendo uma
porção de sólidos granulares, água e ar, sendo que as propriedades do fluxo variam com o conteúdo de águaargila e sua distribuição granulométrica (Varnes, 1978; Johnson, 1970). Durante o início e a fase de aceleração,
os debris flows são extremamente erosivos e geram forças de impacto comparáveis a avalanches (Watanabe e
Ikeya, 1981, apud Benda, 1985). Durante a desaceleração e deposição os fluxos inundam e cobrem áreas com
grande volume de material. Apesar de geralmente seguir os canais pré-existentes, as corridas de detritos podem
mover e atravessar superfícies e obstáculos em qualquer direção, pois os fluxos tendem a construir seus canais
por meio dos depósitos laterais e sulcos formados (Gramani, 2001). A quantidade de material transportado em
um debris flows e suas variações com o tempo (viscosidade, topografia, distribuição granulométrica) são alguns
fatores importantes para determinar o escoamento e deposição dos materiais (Morgan et al., 1997). As porções
das drenagens caracterizadas por áreas desconfinadas, mais largas e com maior seção (Fig. 5), são consideradas
pontos de retardação das corridas, com os depósitos apresentando grande variedade de rochas com diferentes
diâmetros (Hong et al., 1985; Benda, 1985; Hashimoto e Hirano, 1990). A diminuição de velocidade e a
deposição nestas áreas ocorrem, em boa parte, devido à diminuição da espessura do fluxo. Geralmente o material
depositado nas porções mais distantes representa a matriz viscosa do fluxo. O exato mecanismo para interromper
o fluxo de uma corrida é incerto, destacando-se: (a) que o espraiamento lateral, que pode permitir menor
espessura do fluxo e consequentemente queda da velocidade até cessar o movimento; (b) que o escape dos
fluidos-lama (água, argila, silte) aumenta o atrito interno do material, cessando o escoamento; (c) que a
deposição dos materiais é função da concentração granular, densidade dos fluidos, tamanho das partículas,
profundidade do fluxo e do atrito interno (Takahashi, 1991). A deposição também pode ocorrer nas confluências

dos canais de drenagem, onde a redução do declive e o incremento na largura nas junções, promovem a
deposição dos materiais. Benda (1985) relata que cerca de 75% de todos os debris flows ocorridos no Knowles
Creek (Oregon, U.S.A.) são depositados nos encontros entre os tributários de segunda ordem, com ângulos de
junção de 70o-90o, conforme mostrado na Figura 6.

Figura 5. Vista de trecho intensamente afetado pela
passagem do debris flow. Trata-se de limite entre a
deposição dos blocos e os depósitos arenosos.

Figura 6. Vista geral de depósito do debris flow em
trecho onde predominam sedimentos de grandes
dimensões. Notar arranjo dos materiais.

CONCLUSÕES
As feições sedimentares observadas e os impactos gerados pela corrida de detritos ocorrida no córrego
Guarda-Mão mostrou que esse processo é recorrente e típico de regiões serranas, pois os depósitos são correlatos
aos observados em outras drenagens no ambiente Serra do Mar. Adicionalmente, registrou-se que houve intenso
transporte de sedimentos, abrangendo ampla variação granulométrica (desde areia até matacões com cerca de
5 m de comprimento) e que a deposição destes parece estar relacionada a inclinação e geometria do canal
combinada com os volumes mobilizados ao longo do canal. Os mecanismos de transporte e deposição
necessitam estudos mais aprofundados, visando uma determinação aproximada dos raios de alcance da massa.
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The Global Seismic Hazard Map is latest well-known hazard map covering Brazil. This map is the result of
Global Seismic Assessment Program (GSHAP) that shows moderate hazard levels in northeastern Brazil (e.g
0.2g for peak ground acceleration (PGA) for probability of exceedance of 10% in 50 years), extremely low
hazard in the rest of the country, and an increase at the western border due to Andean seismicity. Other known
model for the South America, based on zones, smoothing and neotectonic faults is still being developed and was
not considered yet for the present Brazilian building codes of the Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), which was heavily based on GSHAP results, and lacks information on other intraplate seismicity areas
known to be active as the northeastern region. This lack of information should be caused by catalog used in
Global Map, which only consider seismic events of the international catalog, usually earthquakes above 4.5
magnitude.
Motivated by the GEM-SARA project (Global Earthquake Model - South America Risk Assessment), this work
presents the effort from Brazilian seismologists to update and increase the resolution of previous results using
the newest catalogue and the seismic source characterization as defined by the Brazilian seismological
community.
To this aim we:
(a) updated the earthquake catalogue of the Brazilian Seismic Bulletin [2014] from IAG - USP, homogenized in
moment magnitude,
(b) developed various source models (area source and smoothed seismicity models), based on different groups
expertise,
(c) compiled all available strong motion records and processed them in an homogeneous way,
(d) developed the source models and ground motion prediction equations (GMPE) logic-trees based on the
previous results,
(e) finally computed the probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) using the open-source software
OpenQuake , in order to produce hazard curves and maps for Brazil under assumption of rock soils.
The models and results will be publicly available under CC-BY license.
Apoio: Rede de Geotectônica da Petrobras
Palavras-chave: seismic hazard, earthquake, Brazilian Seismicity
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RESUMO
A exploração de petróleo vem se transformando em uma das principais atividades econômicas no século
XXI. Impactos socioambientais causados pelo transporte marinho e terrestre de hidrocarbonetos são cada vez
mais frequentes devido à ocorrência de acidentes com derramamentos de óleo. Desastres dessa natureza causam
sérios impactos aos ambientes costeiros, além de prejudicar atividades econômicas, como a pesca artesanal e o
turismo, essenciais à sobrevivência dos moradores locais, o que torna indispensável a identificação do grau de
sensibilidade do litoral a eventos de derramamento de óleo, a partir do Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA)
proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. Assim, faz-se necessário conhecer os diversos aspectos da
geomorfologia e sedimentologia do litoral, por meio da realização de perfis topobatimétricos, coleta de
sedimentos na porção emersa e submersa da praia para análise granulométrica e caracterização das condições de
mar. Os monitoramentos costeiros foram realizados sazonalmente em quatro praias localizadas na borda oriental
da Ilha Grande: Vila Dois Rios, Lopes Mendes, Vila do Abraão e Pouso. As praias da Ilha Grande apresentam
características geomorfológicas e geográficas bem distintas. Essas praias mostram diferentes níveis de exposição
à incidência de ondas e, consequentemente, aos eventos de derramamento de óleo, dependendo da localização,
orientação e características físicas das mesmas e das correntes costeiras. As praias analisadas preliminarmente
neste estudo apresentam a mesma sensibilidade ambiental à poluição ocasionada por derramamento de óleo,
todas classificadas com o ISA 4. Trata-se de praias constituídas predominantemente por areia grossa, no que se
refere às praias de Vila do Abraão e Pouso, e praias de areia fina, expostas, referentes às praias de Vila Dois Rios
e Lopes Mendes. O estudo da sensibilidade ambiental do litoral da Ilha Grande, associado a derramamento de
óleo, aponta para a fragilidade deste litoral a desastres dessa natureza por se tratar de um trecho pertencente à
Bacia de Santos, em que ocorre a expansão das atividades associadas à extração petrolífera, com tendência a
causar sérios danos às atividades pesqueiras e turísticas, comprometer os diversos ecossistemas costeiros e
marinhos, entre outros. Trata-se, portanto, de um litoral vulnerável às atividades com potencial risco a eventuais
derramamentos de óleo.
Palavras-chave: Degradação ambiental, poluição por óleo, Ilha Grande.

ÁREA DE ESTUDO
As praias escolhidas para a realização deste estudo estão localizadas no litoral da Ilha Grande (Figura 1)
que se configura como a maior ilha do litoral sul do estado do Rio de Janeiro (terceira maior do Brasil), com uma
área total de 193 km . Possui mais de 100 praias distribuídas ao longo de 155 km de litoral, voltadas tanto para o
Oceano Atlântico, quanto para o continente e, como consequência, apresentam diferentes níveis de exposição à
incidência de ondas e aos eventos de tempestades (GRALATO et al., 2015). As praias apresentam extensão
variada, desde poucas centenas de metros (predominam pequenas praias encaixadas entre os costões), até cerca
de 4 km (como no caso da praia do Sul).
A Ilha Grande está inserida num trecho do litoral brasileiro pertencente à Bacia de Santos, que ocupa
uma área total de cerca de 350.000 Km (MOHRIAK, 2003). Com o crescimento das atividades inerentes à
extração de petróleo nesta bacia, bem como a existência do Terminal Petrolífero da Baía da Ilha Grande
(TEBIG) e a expansão das atividades turísticas marítimas, aumenta a preocupação quanto a eventuais desastres
ambientais associados a derramamento de óleo neste litoral. Apesar da presença das Reservas Biológicas e Áreas
de Proteção Ambiental na Ilha Grande, os estudos realizados nesta porção do litoral brasileiro ainda são pouco
representativos quando comparados a outras áreas. A maioria das pesquisas desenvolvidas na Ilha Grande e áreas
adjacentes estão centralizadas nas áreas de ecologia e biologia (SILVA et. al., 2003; GUERRA & MARQUES
2005; GUERRA et. al., 2007).
Para o desenvolvimento deste estudo, foi selecionado um total de quatro praias: Vila do Abraão, do
Pouso, Vila Dois Rios e Lopes Mendes (Figura 1). As duas primeiras são praias geograficamente abrigadas
(voltadas para o continente); as demais se encontram expostas à incidência direta de ondas (voltadas para o
oceano Atlântico). Por meio de perfis topobatimétricos e análises nos sedimentos coletados, objetivou-se
caracterizar as praias estudadas para compreender a vulnerabilidade destas a eventos de derramamento de óleo
através da aplicação do Índice de Sensibilidade Ambiental (MMA, 2004) a desastres dessa natureza.

Figura 1 – Ilha Grande no litoral sul do estado do Rio de Janeiro e praias estudadas. Fonte: Imagem Google
Earth, 2014.

METODOLOGIA
Para que sejam reconhecidos e diferenciados os graus de impactos causados por derramamento de óleo
no litoral, foi definido o Índice de Sensibilidade Ambiental (ISA). O ISA é adotado pela Organização Marítima
Internacional (IMO) e pela Administração Atmosférica e Oceânica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos. No
Brasil, este índice foi adaptado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2004) e vem sendo amplamente
empregado em pesquisas dessa natureza (MMA, 2004; BAPTISTA, 2014; SOUZA, 2007; BOULHOSA &
SOUZA-FILHO, 2009; MULER et al., 2011; RODRIGUES & SOUZA-FILHO, 2012, entre outros). O Índice de
Sensibilidade Ambiental possui uma classificação que varia numa escala de 1 a 10, sendo 1 para os ambientes
menos sensíveis e 10 para os ambientes mais vulneráveis aos danos decorrentes de derramamento de óleo. Nessa
classificação são consideradas as características geomorfológicas, sedimentológicas e a dinâmica do litoral, a
partir da análise do grau de exposição à energia de ondas, correntes e marés, declividade e tipo de substrato,
fundamentais para a determinação do grau do impacto. A permanência, o comportamento do óleo derramado no
litoral e os impactos ambientais e socioeconômicos variam de acordo com tais características (MMA, 2004).
Para tal, foram escolhidos 8 pontos de monitoramento da dinâmica costeira no litoral da Ilha Grande. A
quantidade e a localização destes pontos foram definidas em função da extensão e orientação das praias e em
relação ao grau de exposição às ondas. Os 4 trabalhos de campo ocorreram sazonalmente, sempre ao final de
cada estação e nas mesmas condições de maré de quadratura. Perfis topobatimétricos foram realizados com
equipamento de topografia convencional, desde a escarpa de tempestade, no limite interno da praia, até a
arrebentação das ondas. Sedimentos de praia foram coletados para análise granulométrica nos mesmos locais
selecionados para a realização dos perfis: área do pós-praia, frente de praia e face de praia. A granulometria foi
realizada no equipamento Analisador de Partículas CAMSIZER P4, pelo método de análise digital de imagens.
Os resultados permitiram classificar os sedimentos de acordo com Wentworth (1922) apud Pettijohn (1975). Por
ocasião dos monitoramentos foram realizadas observações e medições das condições de mar: altura, direção de
incidência e período médio das ondas e forma de arrebentação.
RESULTADOS
As praias estudadas apresentam características geográficas e geomorfológicas bem distintas. Em relação
à extensão, podem variar de centenas de metros (predominam pequenas praias encaixadas entre os costões pocket beaches), até alguns quilômetros, como é o caso das praias de Lopes Mendes e Dois Rios na borda suloriental. Essas praias apresentam diferentes níveis de exposição à incidência de ondas causadas por eventos de
tempestades, dependendo da localização e orientação das mesmas. A passagem eventual de frentes frias provoca
rápidas mudanças no regime de ondas e, consequentemente, na morfologia e largura das praias da Ilha Grande.
No litoral da ilha voltado para o oceano, essas ondas incidem diretamente nas praias e chegam a alcançar 3
metros de altura na arrebentação; mas também afetam as praias abrigadas no litoral voltado para o continente. A
dinâmica sedimentar é caracterizada por uma intensa mobilidade de sedimentos entre a parte emersa e submersa
e ao longo do arco praial devido à ação da corrente de deriva litorânea, em Lopes Mendes e Dois Rios. A textura
dos sedimentos varia bastante entre as praias estudadas, com o predomínio de areia quartzosa fina, nas praias
oceânicas, e areia grossa a muito grossa, nas praias voltadas para o continente, conforme Gralato et al. (2015). A
praia de Dois Rios apresenta uma tendência morfodinâmica intermediária, como ressalta Pereira et al. (2005). As
praias da Ilha Grande, apesar de serem ambientes importantes para a proteção do litoral e para os diversos
ecossistemas costeiros associados, são praticamente desconhecidas no tocante à geomorfologia. O conhecimento
das características físicas destas praias é fundamental para a compreensão da dinâmica costeira e,
consequentemente, da vulnerabilidade destas aos eventos de derramamento de óleo no litoral da Ilha Grande.
Para as praias da Vila do Abraão, Pouso, Vila Dois Rios e Lopes Mendes (Figura 2) na borda oriental da Ilha
Grande, e com base nas características geomorfológicas e sedimentológicas, foi estabelecido o Índice de
Sensibilidade Ambiental (ISA) 4. Os ambientes litorâneos classificados com ISA 4 são representados
predominantemente por praias de elevada dinâmica, com sedimentos variando de areia grossa a fina e expostas à

incidência direta de ondas. Nessas praias, a penetração do óleo na areia tende a ocorrer até cerca de 25
centímetros de profundidade, com possibilidade de sequência de estratos com e sem contaminação, o que
dificulta a limpeza (MMA, 2004). Eventos de tempestades podem provocar a incidência de grandes ondas
capazes de causar o estreitamento da faixa de areia da praia e, consequentemente, a contaminação por óleo de
camadas mais inferiores que são rapidamente cobertas por areias na fase de reconstrução do perfil praial sob
condições de tempo bom. As medidas que podem ser adotadas para remoção do óleo em áreas com ISA 4 são: a
recuperação natural, método de inundação, utilização de água fria com baixa pressão e remoção mecânica, além
dos métodos de remoção manual e aeração quando se tratar de um pequeno volume de óleo derramado
(FINGAS, 2000).

Figura 2 – Índice de Sensibilidade Ambiental a derramamento de óleo das praias de Vila do Abraão, Pouso, Vila
Dois Rios e Lopes Mendes.

CONCLUSÃO
O estudo da sensibilidade ambiental do litoral da Ilha Grande, associado a derramamento de óleo, aponta
para a fragilidade das praias estudadas na borda oriental do litoral da Ilha Grande a um desastre dessa natureza.
Um derramamento de óleo de grandes proporções, ou mesmo àqueles causados por embarcações de pequeno e
médio porte, tendem a causar sérios danos às atividades pesqueiras e turísticas, comprometer os diversos
ecossistemas costeiros e marinhos, entre outros. Trata-se, portanto, de um litoral vulnerável às atividades
antrópicas relacionadas à poluição por óleo. O incremento das atividades relacionadas à indústria do petróleo na
Bacia de Santos e o aumento crescente do tráfego de embarcações de turismo no entorno da Ilha Grande
reforçam a necessidade de estudos voltados para o entendimento do grau de vulnerabilidade deste litoral a
derramamento de óleo.
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RESUMO
O indiscriminado crescimento ocupacional urbano em áreas de risco dissemina a ocorrência de acidentes
associados a fenômenos físicos e antrópicos, que por vezes atingem dimensões de desastres. A urbanização
interfere no processo de infiltração da água no solo e no escoamento superficial, podendo provocar
deslizamentos. Esses processos geralmente são frutos de desmatamento, erosão e assoreamento de canais que
alteram profundamente o ciclo hidrológico. As atividades humanas desestabilizam as encostas dos rios,
provocam ravinas, voçorocas e movimentos do solo em massa, além de provocarem alagamentos, e poluição dos
rios, degradando o ambiente natural. A distribuição incorreta dos diversos tipos de uso do solo pode ocasionar
graves problemas ambientais, às vezes irreversíveis. No município de Alegre, a ocupação se dá de forma
desordenada, acarretando problemas de erosão superficial, movimentos de massa e inundação. Sendo assim, este
trabalho teve por objetivo avaliar o potencial de risco a escorregamento, na área urbana do município de
Alegre/ES. Para tanto, se avaliou os principais critérios de susceptibilidade natural e antrópico, realizando um
inventário de risco geológico na área urbana do município, através da identificação em campo de feições
geológico-geotécnicas e demais fatores de susceptibilidade. Esses fatores foram avaliados em saídas de campo a
partir de uma avaliação prévia de risco aonde são delimitadas as áreas de maior risco a partir da análise de
declividade do município. Posteriormente utilizaram-se técnicas de geoprocessamento para estudo dos riscos
avaliados. Nesse trabalho preliminar se apresentam os dados obtidos paras as áreas historicamente mais afetadas
no município do mapeamento prévio de risco, percebe-se uma relação intrínseca entre a declividade das áreas
mais altas e as áreas de maior risco de escorregamento. A metodologia se mostrou eficiente quando comparados
dados de campo, resultados obtidos nas análises de geoprocessamento e os dados de outros mapeamentos de
risco realizados por instituições governamentais e não governamentais.
Palavras-chave: Mapeamento, risco, susceptibilidade.

1.

INTRODUÇÃO

O indiscriminado crescimento ocupacional urbano em áreas de risco dissemina a ocorrência de acidentes
associados a fenômenos físicos e antrópicos, que por vezes atingem dimensões de desastres. A principal causa
dos desastres é o despreparo geológico-geotécnico dessas áreas para uso. Esse crescimento ocupacional de áreas
de risco resulta de um desenvolvimento urbano na ausência de planejamento (Tominaga et al., 2004).
O crescimento populacional desordenado, associado à geomorfologia da área urbana de Alegre (ES)
intensifica o atual modelo de ocupação em áreas de encostas íngremes e de várzea. O município está inserido no
contexto de falta de planejamento urbano de uso e ocupação de solo, que remetem a problemas de erosão
superficial e movimentação de massa.
2.

METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

A área urbana do município de Alegre está localizada no extremo sul do Estado do Espírito Santo,
aproximadamente na latitude 20º45’49” S e longitude 41º31’59” W, ocupando uma área de 778,6 Km², possui
altitude média de 254 m (IBGE, 2010), é cortado pela rodovia ES-482, estando a 60 km de Cachoeiro de
Itapemirim, cerca de 50 km da divisa com Minas Gerais (Dores do Rio Preto) e 60 km da divisa com o Rio de
Janeiro (Bom Jesus do Norte). Segundo Nascimento et al. (2013) o clima da região é do tipo Cwa, considerando
a classificação de Köppen, nesse clima é característico inverno seco e verão chuvoso. O relevo é acidentado
com paisagem fortemente ondulada e montanhosa.
2.2 Materiais
Para a elaboração do mapa foi utilizado o software ArcGIS 10.1, fichas de avaliação de risco
disponibilizados pela Ministério das Cidades, vetores de área urbana e curva de nível (GEOBASES, 2002), um
GPS de navegação (GARMIN).
2.3 Metodologia
Fernandes e Amaral (1996) discutem a obtenção de mapas de risco através da análise quantificada e
qualificada do risco envolvendo a definição, caracterização, delimitação e a determinação dos fenômenos que
condicionam o risco, além da possível área de influência do mesmo. Os fenômenos que condicionam o risco
podem ser geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, vegetação e antrópicos quanto ao uso e
ocupação do solo, sendo que esses fenômenos são responsáveis pelos principais tipos de movimentos de massa.
A avaliação qualitativa leva em consideração a análise do especialista quando o mesmo julga dados
adquiridos em campo (Tominaga et al., 2004). Este trabalho é resultado da avaliação prévia da área
principalmente nos fatores de uso e ocupação do solo e declividade, dessa forma foram caracterizadas como
áreas de risco de escorregamento muito alto as localidades com maior ocupação urbana e com morfologia
caracterizada pelas maiores declividades.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Avaliando os dados obtidos se observa um domínio geomorfológico intrínseco a região, os pontões que
são originados através da erosão superficial e desplacamento concêntrico de granitoides que dominam a região
(Marcelino et al., 2006).
O mapeamento de risco identifica (Figura 1) os bairros Vila Alta, Guararema, Treze, Charqueada, São
Vicente de Paulo, Triângulo e São Manoel como locais de risco muito alto de escorregamento devido aos fatores

de susceptibilidade já mencionados. Esses bairros são caracterizados como populosos e se localizam nas partes
de maior declividade do munícipio.

Figura 1. Mapa de zoneamento prévio da área urbana do município de Alegre - ES.

4.

CONCLUSÕES

A susceptibilidade antrópica somada a fatores naturais e agravantes de instabilidade, como
principalmente ocupação de bordas de encostas, inclinação de taludes igual ou superior a 70 graus, árvores de
grande porte na crista de taludes e altura de taludes superiores a 40 metros, produzem inúmeras áreas de risco
alto ou muito alto à ocupação urbana. A metodologia proposta se demonstra eficiente na delimitação das áreas de
risco muito alto até o momento, o entendimento das áreas de risco através das maiores declividades e densidade
demográfica demonstra veracidade se comparado com o histórico das áreas de escorregamento mapeadas na área
urbana de Alegre. É possível gerar um mapa de zoneamento prévio de qualidade.
5.
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A ocupação urbana em geral não considera as condições do meio físico, as encostas são caracterizadas pela
fragilidade natural, sobressaindo-se como uma forma de relevo complexa, onde processos erosivos e movimentos
gravitacionais de massa, normalmente, se acentuam com a ocupação antrópica, causando riscos às atividades
econômicas e à própria vida dos seres humanos. O bairro Vila do Céu, em Machado-MG apresenta características
de área de risco, com histórico de escorregamentos. De um modo geral, podemos afirmar, que processos de
instabilização de material inconsolidado em vertentes sofrem grande influência de uma cadeia de eventos,
geralmente de comportamento cíclico, que tem origem relacionada ao material pedológico, litológico e às
características geomorfológicas. Dessa forma o presente trabalho teve por objetivo realizar análises geotécnicas
identificando as propriedades mecânicas, físicas e mineralógicas de solo ou colúvio, para auxiliar o planejamento
e gestão da área subsidiando com informações de agentes predisponentes à movimentos de massa e processos
erosivos. A metodologia se construiu buscando um estudo localizado, utilizando-se do pensamento indutivo,
classificando, analisando e avaliando o terreno. Foram realizados trabalhos de campo para coleta de amostras e
análises em campo que privilegiaram dados que evidenciassem a Cor (Sistema de Cores de Munsell); Identificação
do horizonte da coleta; Textura; Estrutura; Porosidade; Cerosidade; Consistência; Pegajosidade; Cimentação;
Ausência/Presença de Nódulos e Concreções; Coesão; Índice de Infiltração; Declividade do Terreno.
Preponderaram entre os materiais coletados solos residuais e colúvios pouco movimentados, sendo observado que
os horizontes mais inferiores e solos com horizontes mais incipientes evidenciam a litologia da área, que é
composta por gnaisses graníticos/granodioriticos esverdeados, grossos, equigranulares ou com fenocristais de
feldspatos, contendo hornblendas e piroxênios, que se encontram no Complexo Varginha. Em campo também
foram observados os modos de ocupação e construção, a drenagem de águas pluviais, e acúmulo de material
tecnogênico. No Laboratório de Geociências da Universidade Federal de Alfenas foram realizados Ensaios
Químicos e Físicos das amostras, como: Distribuição Granulométrica Seca; Distribuição Granulométrica Úmida;
Análise Mineralógica em Lupa; Limites de Atterberg (Índice de Umidade, Limite de Liquidez, Índice de
Plasticidade); Limite de Platicidade; Teor de Carbono Orgânico; Índice de PH (Potencial Hidrogeniônico). Os
resultados evidenciam a ocupação de áreas com declividades entre 17º e 40º, com porções de solos mais rasos e
outras com solos mais profundos, porém frágeis, apresentando baixas taxas de matéria orgânica e frações de silte
e argila. As análises ajudam a corroborar a hipótese de que pontos das encostas estudadas são suscetíveis a
processos erosivos lineares (concentrando áreas com altas taxas de escoamento superficial) e movimentos
gravitacionais de massa (rastejos, escorregamentos translacionais e rotacionais).
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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O presente projeto busca fazer uma análise geotécnica dos solos do bairro Vila Brasil na cidade de
Areado (MG) onde há o inicio de processos erosivos (sulcos) que mais tarde poderão evoluir causando danos à
população local. O município localiza-se no Sul de Minas Gerais na microrregião de Alfenas tendo como
cidades limítrofes Alfenas, Alterosa, Cabo Verde, Divisa Nova e Monte Belo, que integram o Circuito das águas,
que compreende todo o complexo da Represa de FURNAS. O relevo da área está inserido no contexto do
Planalto de Varginha, composto de colinas e morros associados a um conjunto de relevos de montanha, feições
que contribuem para a ocorrência de processos erosivos, como sulcos, ravinas e até mesmo grandes voçorocas.
Em relação à geologia a área de estudo está inserida no Complexo Guaxupé que corresponde e a um bloco
limitado a norte pela Zona de Cisalhamento Campo do Meio, a sul pela Zona de Cisalhamento Ouro Fino e a
leste pelo Supergrupo Alto Rio Grande. A sul desta área foi descrito o Complexo Silvianópolis, que é
equivalente ao Complexo Amparo. As rochas ortoderivadas encontradas nesse complexo são hiperstêniogranulitos (charnockitos), granulitos alaskíticos (enderbitos), granulitos básicos, gnaisses graníticos bandados,
metabásicas e metaultrabásicas. A essas rochas associam-se metassedimentos de alto grau, que foram separados
no Grupo Caconde: quartzitos, gnaisses, xistos diversos, mármores, etc. O conjunto de rochas ortoderivadas e de
supracrustais é de fácies granulito, exibindo condições metamóficas nas fácies anfibolito, em parte migmatizado.
O Complexo de Machado e parte do Complexo Silvianópolis foram reunidos por no Complexo Pinhal,
designação esta dada para os granitóides da Cunha de Guaxupé. Esse planalto é caracterizado por feições que
registram a atuação de processos erosivos intensos, que fazem com que rochas de litologias diferentes
apresentem formas de relevo semelhante. No entanto, encontram-se também escarpas de falhas com feições
associadas a eventos tectônicos aparentando deslocamento de blocos. Geomorfologicamente a área de estudo
está localizada no Planalto Sul de Minas gerais com intervalos de classes altimétricas que variam de 700 a 1800
metros. Inclui-se no Planalto de Varginha, constituído de relevos de colinas associados a um conjunto de relevos
de morros, o qual juntamente com o conjunto de serras, faz parte do Planalto Atlântico do Sudeste.Serão
realizados estudos que consistem nos ensaios físicos (distribuição granulométrica seca e úmida, análise
mineralógica em lupa, índices de umidade, liquidez, plasticidade, sedimentação, infiltração de água no solo e
relação das condições físicas com massa e volume) e químicos (teor de carbono orgânico e índice de PH), para
propor medidas que mitiguem a evolução de tais processos, observando todos os fatores físicos da área de estudo
(geologia, geomorfologia, pedologia, clima, hidrografia e vegetação). Baseado na pesquisa e em testes iniciais
determinou-se que o solo de maneira geral é arenoso, com pouca matéria orgânica, baixo teor de argilo-minerais
e assim torna-se muito suscetível à ação intempérica principalmente da chuva.
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RESUMO
A corrida de massa (debris flow) compreende a um tipo de movimento de massa de alta capacidade
erosiva e de mobilização de materiais durante sua trajetória, constituindo-se como um importante fator de risco
para a população. Caracteriza-se por uma movimentação na forma de escoamento, envolvendo fluidos
geralmente densos, composto por material grosseiro (blocos de rochas) e material fino (solos), assim como restos
vegetais e quantidades variáveis de água. Sua ocorrência é favorecida por um conjunto de fatores do meio físico,
como condições geológicas, geomorfológicas, hidráulicas, climáticas e questões ligadas ao uso e ocupação da
terra (fator antrópico), que contribuem simultaneamente para a deflagração e desenvolvimento do processo.
Devido ao aumento populacional das últimas décadas, sem planejamento adequado, as consequências dos
processos de dinâmica superficial, como as corridas de massa, vêm aumentando significativamente. A ocupação
de encostas íngremes e de margens de córregos sem obedecer a critérios técnicos é um fator que acelera as
corridas de massa e, consequentemente, pode aumentar os danos provocados. Para a mensuração, identificação e
previsão dos processos de corridas de massa, a modelagem morfométrica se configura como uma ferramenta
eficiente e de baixo custo, e nos últimos anos vem se destacando no meio científico porque possibilita a
elaboração de hipóteses e a realização de estudos de predição, sendo utilizados para descrever, explorar e
analisar como um sistema se desenvolve. O objetivo deste trabalho é de apresentar um panorama geral do
emprego da modelagem morfométrica do terreno com softwares de simulação para a análise da susceptibilidade
a corridas de massa. Para tal, serão analisados trabalhos publicados no Brasil e no mundo, além de descrever os
principais parâmetros que compõem estes programas. Os principais condicionantes dos processos de corridas de
massa, que devem ser considerados na modelagem morfométrica e nos processos de retroanálise, abrangem os
tipos de solos e/ou rocha inconsolidados, declividade das encostas (geralmente acima de 25°), hidrodinâmica da
bacia hidrográfica (chuvas, degelo, rompimento de lagos, outros) e tipo e distribuição da vegetação. Ademais, as
bacias hidrográficas de pequenas dimensões são as mais vulneráveis às corridas de massa devido ao tempo de
concentração menor e vazão maior. Os principais softwares empregados na análise de corridas de massa são o
RAMMS, o FLO-2D e o TITAN 2D, cujas principais variáveis empregadas envolvem a previsão da viscosidade
e tensão cisalhante do escoamento, no caso do FLO-2D, a força de resistência e o coeficiente de atrito, para o
TITAN 2D e o comportamento de fricção da corrida de massa no RAMMS. Observou-se que a precisão da
simulação destes softwares depende de uma prévia análise de eventos já ocorridos, principalmente através da
retroanálise, além da construção de modelos digitais do terreno (MDT) de alta resolução.
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INTRODUÇÃO
A corrida de massa (debris flow) compreende a um tipo de movimento de massa de alta capacidade
erosiva e de mobilização de materiais durante sua trajetória, constituindo-se como um importante fator de risco
para a população. Caracteriza-se por uma movimentação na forma de escoamento, envolvendo fluidos
geralmente densos, composto por material grosseiro (blocos de rochas) e material fino (solos), assim como restos
vegetais e quantidades variáveis de água (NI; WANG, 1990).
Sua ocorrência é favorecida por um conjunto de fatores do meio físico, como condições geológicas,
geomorfológicas, hidráulicas, climáticas e questões ligadas ao uso e ocupação da terra (fator antrópico), que
contribuem simultaneamente para a deflagração e desenvolvimento do processo (GRAMANI, 2001).
Devido ao aumento populacional das últimas décadas, em sua maioria sem planejamento adequado, a
ocorrência de processos de dinâmica superficial, como as corridas de massa, vem aumentando
significativamente. A ocupação de encostas íngremes e de margens de córregos sem obedecer critérios técnicos é
um fator que acelera as corridas de massa e, consequentemente, pode aumentar os danos provocados (WRIGHT;
KRONE, 1990).
Para a mensuração, identificação e previsão dos processos de corridas de massa, a modelagem
morfométrica se configura como uma ferramenta eficiente e de baixo custo (ROPER; DUTTA, 2005). Harvey
(1969) destaca que o uso de modelos vem se destacando no meio científico porque possibilita a elaboração de
hipóteses e a realização de estudos de predição, sendo utilizados para descrever, explorar e analisar como um
sistema de desenvolve.
Segundo Tucci (2005), modelo é a representação do comportamento de um sistema, ou numa definição
mais abrangente, “a representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma de fácil acesso e uso,
com o objetivo de entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes entradas” (TUCCI, 2005, p. 17-18). O
mesmo autor afirma que “o modelo por si só não é um objetivo, mas uma ferramenta para atingir um objetivo”.
Os modelos são utilizados para se antecipar aos eventos como, por exemplo, representar o impacto da
urbanização em uma bacia antes que ela ocorra ou a previsão de enchentes em tempo real. Neste sentido, o uso
de modelos de simulação tem se tornado cada vez mais necessários devido à complexidade dos eventos e a
rapidez com que é exigida a produção de resultados, sobretudo em áreas de conhecimento que envolvem riscos
(DOMINGUES, 2012). Assim, observa-se uma tendência crescente em tornar o uso de modelos computacionais
que realizam simulações cada vez mais acessíveis e de fácil adaptação a diferentes cenários (DOMINGUES,
2012).
Assim, o objetivo deste trabalho é de apresentar um panorama geral do emprego da modelagem
morfométrica do terreno com o uso de softwares de simulação para a análise da susceptibilidade a corridas de
massa. Para tal, serão analisados trabalhos publicados no Brasil e no mundo, além de analisar os principais
parâmetros que são considerados nestes programas.
Fatores condicionantes das corridas de massa
De acordo com Augusto Filho et al. (1990a; b), as corridas de massa são consideradas como movimentos
de massa desenvolvidos em anfiteatros, devido às características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas.
Estes processos são caracterizados por uma dinâmica híbrida, regida pelas mecânicas dos solos e dos
fluídos, pela mobilização de grande quantidade de material e pelo extenso raio de alcance, maior do que
escorregamentos comuns (INFANTI JR; FORNASARI FILHO, 1998; TAKAHASHI, 1981). São originadas
quando blocos, matacões e fragmentos de rocha, pobremente selecionadas, junto com massas de solos, são
mobilizados a partir das encostas e canais de drenagem, pela adição de certa quantidade de água (COSTA,
1984).
Gramani (2001) destaca que as condições favoráveis para a ocorrência de corridas de massa,
especialmente, a corrida de detritos, são a presença de abundante fonte de partículas e detritos de solos e/ou
rocha inconsolidados, encostas íngremes (geralmente acima de 25°), fonte abundante de água atingindo os
materiais suscetíveis a escorregamentos (hidrodinâmica: chuvas, degelo, rompimento de lagos, outros) e
vegetação esparsa (GRAMANI, 2001, p. 26).

Segundo Infanti Júnior e Forsanari Filho (1998), são identificados dois mecanismos básicos da geração
para as corridas de massa: a origem primária e secundária. No caso da origem primária, a formação das corridas
ocorre a partir da desestruturação total do material mobilizado de escorregamentos nas encostas. Por origem
secundária, as corridas se formam nas drenagens principais a partir da remobilização de detritos acumulados no
leito e por barramentos naturais, acrescidos do material de escorregamentos nas encostas e de grandes volumes
de água gerados em picos de cheias nas drenagens (INFANTI JR; FORNASARI FILHO, 1998). Nesse sentido, o
estudo das corridas de massa de origem secundária é especialmente importante pelo fato de transportar maiores
volumes de material mobilizado, consequentemente tendo um poder destrutivo maior. (REIS; CERRI, 2012).
Em relação às bacias hidrográficas, Costa (1984) salienta que as de pequenas dimensões são as mais
vulneráveis às corridas de massa devido ao tempo de concentração menor e vazão maior, uma vez que as chuvas
caem com maior intensidade nestes tipos de bacias, em comparação com as maiores.
Principais softwares de simulação empregados na determinação da trajetória e identificação das áreas
vulneráveis a corridas de massa
De acordo com Morgan et al. (1997), quando uma corrida de massa se desenvolve em um canal de
drenagem, um dos principais problemas é a determinação de sua trajetória que pode vir a ser desenvolvida. Isto
ocorre porque os fluxos são capazes de erodir, espraiar ou bloquear, alterando a sua direção. A quantidade de
material transportado em uma corrida de massa e suas variações com o tempo (viscosidade, topografia,
distribuição granulométrica) são alguns fatores importantes para determinar o escoamento e deposição dos
materiais (MORGAN et al.,1997).
Nesse sentido, observa-se uma tendência crescente em tornar o uso de modelos computacionais que
realizam simulações cada vez mais acessíveis e de fácil adaptação a diferentes cenários. Por outro lado, é
fundamental o uso de critérios específicos para cada modelo de simulação, de forma que não ocorram erros ou
interpretações superficiais decorrentes de simplificações ou considerações parciais de parâmetros.
O processo de corridas de massa envolve uma complexa abordagem matemática, dado o seu
comportamento e pelo fato de ser um fluido cujos constituintes são variados e exibem comportamento
imprevisível. Neste sentido, foram adotadas várias abordagens para se realizar a simulação de corridas por
diversos modelos e formulações matemáticas (GOMES, 2006).
Para Reis e Cerri (2014), a etapa de levantamento e obtenção de dados é um dos pontos cruciais no
processo de simulação. Segundo os mesmos autores, os dados necessários para a execução da simulação
referem-se à base cartográfica (cartas topográficas, imagens de satélites e fotografias aéreas), aos dados
hidrológicos (dados pluviométricos, hidrogramas de descarga) e aos dados referentes ao meio físico (rugosidade,
permeabilidade e uso e ocupação do solo). A ausência de um destes dados ou a existência de dados em escala
incompatível com o detalhe necessário impossibilita a execução da simulação. Ademais, os estudos de
retroanálise auxiliam a modelagem morfométrica, através do resgate histórico das variáveis que influenciaram a
ocorrência dos movimentos de massa que antecederam no mesmo local.
Lopes e Riedel (2007) consideram que os modelos de simulação possuem capacidade de simular o
processo considerando sua variação no tempo, ou seja, deve ser representado por uma abordagem dinâmica. Para
tanto é necessário que a simulação numérica seja realizada por uma estrutura matricial (“raster”) para a
modelagem dos processos de fluxo e distribuição do material que são representados pelo modelo numérico de
terreno e os ângulos de atrito interno do material (ɸint) e basal com a superfície (ɸbed) em que se dá o
movimento. O modelo matemático utilizado pelos respectivos autores tem por objetivo simular o alcance e a
trajetória de corridas e é representado pelo sistema de equações estritamente hiperbólico e não-linear. O sistema
de equações utiliza parâmetros para o cálculo do momento em uma direção x, em uma dada profundidade média
de determinada massa em um instante de tempo t, e foi implementado no software TITAN 2D (GMFG, 2009). O
software utiliza um sistema computacional de grade adaptativa, que permite a concentração do poder
computacional em locais de especial interesse, como por exemplo, a borda do caminho percorrido por um fluxo
ou locais onde há mudanças bruscas de topografia.
Outro modelo é o modelo conceitual FLO 2D®, que foi incorporado a um software de simulação de
mesmo nome. Nele está contido um modelo reológico quadrático, que realiza a previsão da viscosidade e tensão

cisalhante do escoamento em função da concentração de sedimentos, utilizado para descrever o comportamento
dos movimentos de massa (GOMES, 2006; FLO-2D, 2012). Segundo os mesmos autores, o modelo é utilizado
na análise de corridas de massa devido à simulação de fluxo não confinado em topografia complexa em diversas
condições de rugosidade e diferentes tipos de material. Trata-se de um modelo de conservação de massa, onde a
modelagem é realizada por rotinas de chuva-vazão (rainfall-runoff) e o uso de hidrógrafas de enchentes para
superfícies não confinadas (GOMES, 2006; FLO-2D, 2012).
O software RAMMS (Rapid Mass MovementS - módulo debris flow) foi desenvolvido para simular
corridas de detritos em terrenos com grande desnível altimétrico. O módulo é utilizado na Suíça e em todo o
mundo para análise de risco de corrida de detritos, de modo a auxiliar nas medidas mitigadoras. Ele combina
métodos de solução numérica com características de entrada úteis e ferramentas de visualização amigáveis.
Muitas das características de entrada e saída foram otimizados para permitir a engenheiros e geocientistas
definirem diferentes cenários de eventos, avaliar resultados da simulação e prever a influência das medidas de
mitigação sobre as corridas e detritos. O núcleo do programa é uma solução numérica de segunda ordem
eficiente das equações da média de profundidade de movimento para os fluxos granulares. Altura e velocidades
de fluxo são calculados em modelos digitais de terreno (MDT) em três dimensões. O modelo utiliza a relação
numérica de Voellmy e de dois parâmetros para descrever o comportamento de fricção da corrida de detritos.
Para utilizá-lo, é importante que haja uma prévia calibração dos parâmetros matemáticos que o envolvem, bem
como um profundo conhecimento do histórico de eventos geológicos que possa ter ocorrido no local (REIS;
CERRI, 2014).
Aplicação da modelagem morfométrica utilizando os softwares FLO-2D e RAMMS na bibliografia
internacional e nacional
Bertoldi et al. (2012), com a finalidade de avaliar o risco a corridas de detritos na região dos Alpes
suíços, utilizaram softwares de simulação 2D, além de técnicas de sensoriamento remoto e retroanálise. Os
softwares selecionados pelos autores foram o FLO-2D e o RAMMS, que fornecem uma descrição simplificada
das propriedades do fluxo (BERTOLDI et al., 2012). Em suas análises, os autores notaram que durante a
simulação, o software FLO-2D apresentou uma máxima propagação do fluxo em área e extensão, ao passo que o
programa RAMMS mostrou um alcance do mesmo material em média 50% a menos (BERTOLDI et al., op.cit.).
Como conclusão, ressaltam que o emprego da modelagem morfométrica deve ser acompanhado de análises
históricas de eventos previamente ocorridos, principalmente registros de sua magnitude, além de alta resolução
dos modelos digitais do terreno (MDT). A ausência ou má qualidade destes dados podem gerar informações
ambíguas e inadequadas, pois não é possível calibrar os parâmetros de atrito do fluxo (BERTOLDI et. al., 2012).
Lopes e Riedel (2012) realizaram a simulação a corridas de massa ocorrida no quilômetro 42 da Rodovia
Anchieta (SP) a partir do software TITAN 2D. Para tal, reuniram dados cartográficos do local em alta resolução,
realizaram o inventário de cicatrizes a partir da fotointerpretação e elaboraram o modelo digital do terreno
(MDT) do local. Ademais, para auxiliar a etapa de simulação, os autores também dividiram os canais de primeira
e segunda ordem, devido à diferença de aporte de água entre os mesmos, que influencia nos processos de corrida
de massa. Os valores de ângulo de atrito (φ) utilizados nas simulações partiram da hipótese que o material se
rompeu e que iria desenvolver um movimento, portanto, os autores adotaram valores de ângulo de atrito interno
menores que qualquer valor residual medido por ensaios de resistência de cisalhamentos (LOPES; RIEDEL,
2007). Como resultados, considerando diferentes intervalos de tempo, os autores notaram que em qualquer
porções das encostas ou dos canais de drenagem, seria muito útil a possibilidade de se fornecer diferentes
ângulos de atrito interno, o que permitiria um controle mais efetivo das corridas de massa simuladas (LOPES;
RIEDEL, 2007). Ademais, segundo os autores, as simulações realizadas com o TITAN2D, que tem caráter
estritamente friccional, mostraram-se adequadas com os resultados obtidos, porém, se algumas limitações como
o ângulo de atrito interno do material invariável e a dimensão das pilhas no instante inicial, configurado por uma
única equação, fossem sanadas, os resultados poderiam ter sido melhores (LOPES; RIEDEL, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais variáveis envolvidas na modelagem morfométrica em softwares de simulação para a
definição da dinâmica do fluxo são a granulometria, a concentração de material sólido carreada pelo fluxo de
água, a viscosidade do fluido intersticial, a turbulência, o atrito e as colisões interpartículas.
Os softwares de simulação podem auxiliar na mensuração, identificação, previsão do alcance e trajetória
dos processos de corridas de massa, pois se configuram como ferramentas eficientes e de baixo custo.
Entretanto, vários autores ressaltam que a sua precisão depende de uma prévia análise de eventos já ocorridos,
no qual se insere a retroanálise, além da construção de modelos digitais do terreno (MDT) de alta resolução.
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RESUMO
Os processos de denudação na superfície terrestre promovem diversos mecanismos erosivos até
atingirem as superfícies de aplainamento. A presença do ser humano quando de suas ações sobre o relevo, diante
de diversas atividades (agricultura, construções civis, etc), potencializam local ou regionalmente os processos
erosivos considerados naturais. Desta forma, tanto em área rural como em área urbana, tem-se o surgimento de
processos erosivos, de grande e médio porte, cuja velocidade relativa à perda de solo é maior que a velocidade
relacionada à formação do mesmo, o que gera um desequilíbrio entre os processos naturais. Neste caso, na
maioria das vezes, a capacidade de resiliência é ultrapassada, necessitando de intervenções (aplicações de
técnicas de recuperação), para que o equilíbrio do meio retorne.
Dentre os processos erosivos de grande porte, e que na maioria das vezes são gerados pela interferência
antrópica, destaca-se as voçorocas. As voçorocas por sua magnitude e por seu forte efeito degradador nos
horizontes de solos acabam por impossibilitar o uso de terras agrícolas. Assim, esse trabalho apresenta a
descrição desse tipo de processo erosivo na região de Nazareno (MG). Esta região apresenta inúmeros processos
erosivos de grande porte, sendo que o surgimento destes está diretamente ligado com a mudança do fluxo das
águas pluviais na superfície do solo gerado pela construção de estradas rurais na década de 50 e por
particularidades pedológicas específicas do próprio terreno. Dentre esses processos erosivos, destaca-se a
Voçoroca do Córrego do Cravo, na qual houve recuperação em 2008 com revegetação e com obras para o
disciplinamento do fluxo superficial, porém, em 2010, o processo erosivo foi retomado. A partir disso surgiu a
necessidade de se realizar um estudo detalhado da caracterização geológica e geotécnica dos solos expostos
nessa voçoroca visando determinar o fator responsável pelo retorno da erosão. Neste contexto, o objetivo deste
estudo foi de caracterizar dois tipos de solo: um mais superficial relacionado às altitudes mais elevadas
(Latossolo) e outro associado às áreas com altitudes mais baixas (Cambissolo). Para caracterização desses solos,
foram realizados ensaios de: pH, CE, Eh, granulometria, limites de plasticidade, ATD, DRX, matéria orgânica,
CTC, SE e MCT. A partir das análises realizadas, pôde-se concluir que o Cambissolo apresentou características
geológicas e geotécnicas mais suscetíveis à erosão que o Latossolo, além de apresentar maior dificuldade para o
desenvolvimento da vegetação. De maneira geral, nota-se que a instabilização do Cambissolo, nas porções mais
baixas do terreno, está contribuindo para a formação de fissuras no Latossolo e consequentemente, a
instabilização desse solo na cabeceira da voçoroca.
Palavras-chave: voçoroca, caracterização geológico-geotécnica, Nazareno.

INTRODUÇÃO
A erosão linear ocorre devido a um fluxo de água superficial concentrado. Segundo Infanti Jr. e
Fornasari Filho (1998), existem três tipos principais de erosão linear: os sulcos, as ravinas e as voçorocas.
Segundo esses autores, nas irregularidades do terreno o escoamento superficial se concentra, gerando ranhuras
na superfície; essas podem se desenvolver em sulcos, os quais possuem profundidade suficiente para tornar o
escoamento turbulento e a velocidade capaz de transportar as partículas maiores. As ravinas são canais pequenos
(mas profundos), já as voçorocas são ravinamentos complexos gerados pela ação combinada das águas
superficiais e subsuperficiais (apresentam grandes dimensões, sendo bastante ramificadas, com paredes íngremes
e abruptas).
Os processos erosivos, principalmente os de grande porte, como no caso das voçorocas, causam grandes
prejuízos para a sociedade devido à perda de solos agricultáveis, assoreamentos de corpos hídricos, dentre
outros. Assim, é de extrema importância a realização de estudos que visem à caracterização geológica e
geotécnica dessas áreas, tendo por finalidade determinar os principais condicionantes atuantes na geração destes
processos. Para recuperação dessas áreas, é necessário ter o conhecimento de tais condicionantes.
Desta forma, é necessária a realização de estudos em diferentes escalas de trabalho (do mais amplo para
o especifico). Neste contexto, observa-se que a bacia do Alto Rio Grande apresenta quantidade elevada de
voçorocas em trabalho que demonstra a diagnose das ocorrências em escala regional (Figura 1).

Figura 1 - Voçorocas na Bacia do Alto Rio Grande - estudo em escala regional. Ferreira (2005).
Segundo Ferreira (2005), existem 59 voçorocas ativas no município de Nazareno. Dentre os principais
fatores causadores de tais processos estão: a mineração, comum na região; superpastejo e grande compactação
do solo pela criação de gado (pisoteio gerando erosões lineares); e principalmente a abertura de estradas rurais
sem planejamento de escoamento superficial. Além desses fatores antrópicos, como será demonstrado nesse
trabalho adiciona-se a suscetibilidade natural do material geológico/pedológico.
Assim, no presente trabalho foi estudada a Voçoroca do Córrego do Cravo, estudo realizado em escala
local, visando o detalhamento da área afetada pelo processo erosivo. Essa área foi escolhida, pois, mesmo que

em 2008 tenha sido realizada a recuperação dessa erosão de grande porte, em 2010 o processo erosivo retornou.
Desta forma, fez-se necessário um estudo geológico e geotécnico detalhado para se entender melhor a
problemática local.
OBJETIVOS
O objetivo principal deste trabalho foi realizar a caracterização geológica e geotécnica de dois solos
coletados no interior da Voçoroca do Córrego do Cravo em Nazareno – MG, visando determinar como os
mesmos tem implicação no avanço dos processos erosivos nesta voçoroca.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada em 2012 a coleta de dois solos no interior da voçoroca do Córrego do Cravo, sendo o
primeiro um Latossolo e o segundo um Cambissolo (Figura 2). Dentre as análises realizadas estão: análise
granulométrica segundo a norma NBR 6508 e NBR 7181; ensaio de limites de consistência segundo os métodos
de ensaio MB-30 e MB-31 determinados pela ABNT; ensaio MCT – Miniatura Compactada Tropical com
procedimento descrito por Nogami e Villibor (1995); ensaios de determinação de pH, condutividade elétrica
(CE) e potencial de oxi-redução (Eh) segundo descrito em EMBRAPA (2005); ensaio de determinação de
capacidade de troca catiônica (CTC) e superfície específica (SE) segundo descrito em Pejon (1992);
difratometria de raios X (DRX) segundo descrito em Whittig e Allardice (1986); e análise térmica diferencial
(ATD) utilizando o Sistemas de Análise Térmica – Modelo RB-3000-20 da BP Engenharia com posterior
interpretação de dados baseado em Tan, Hajek e Barsha (1986); e ensaio de oxidação de matéria orgânica
segundo Eusterhues, Rumpel e Kögel-Knabner (2005).

Figura 2 – Imagem com o detalhamento dos dois tipos de solos analisados – Latossolo (solo vermelho – porção
superior do perfil) e Cambissolo (solo amarelado esbranquiçado – porção inferior do perfil).
RESULTADOS
As Tabelas 1 e 2 exibem os resultados obtidos nas caracterizações geológicas e geotécnicas do Latossolo
e do Cambissolo coletados no interior da voçoroca do Córrego do Cravo.

Tabela 1 – Resultados da caracterização geológica do Latossolo e do Cambissolo.
Ensaios
Latossolo
Cambissolo
pH
5,27
4,77
Eh (mV)
+291
+327
CE (µS.cm-1)
40,6
36,9
CTC (meq/100g)
2,33
1,62
SE
18,20
12,68
MO (%)
2,17
2,90
ATD (minerais)
Gibsita e Caulinita
Caulinita
DRX (minerais) Gibssita, Goetita, Hematita e Magnetita Caulinita, Biotita e Muscovita
Tabela 2 – Resultados da caracterização geotécnica do Latossolo e do Cambissolo.
Ensaios
Latossolo
Cambissolo
Areia
22
35
Granulometria (%)
Silte
28
60
Argila
50
5
Limite de Plasticidade (LP) (%)
30
N.D.
Limite de Liquidez (LL) (%)
49
49
Índice de Plasticidade (%)
19
N.D.
MCT (classificação)
Laterítico Argiloso Não Laterítico Arenoso
N.D. = Não Determinado

Observa-se nos dados da Tabela 1 que os valores de pH, Eh, CE, CTC, SE e MO estão em conformidade
com os obtidos em trabalhos anteriores, corroborando os trabalhos de Ferreira (2005), Horta (2006), Sampaio
(2014). De modo geral, verifica-se que o solo é levemente ácido e contém pouca matéria orgânica, sendo
naturalmente propício a evitar o crescimento de vegetação. Outro fator relevante nesse aspecto é a alta
concentração de silte no Cambissolo, que pode causar encrostamento do solo (Ferreira, 2005 e Resende, 1982),
reduzindo a infiltração da água e proporcionando o escoamento concentrado superficial.
Também devido à alta concentração de silte no solo, o ensaio de limite de plasticidade não apresentou
resultados relevantes, ou seja, ele é considerado não plástico, por não ter um limite de plasticidade mensurável.
Aspecto que se reflete na classificação MCT (Tabela 2), sendo que este solo considerado como não laterítico
arenoso. A respeito do Latossolo, ressalta-se sua elevada concentração de argila e bom índice de plasticidade,
resultados esses que concordam com o apresentado em Sampaio (2014). Os ensaios mineralógicos, também
corroboram com o apresentado por Sampaio (2014), destacando-se a caulinita no Cambissolo e a gibssita e
goetita no Latossolo.
Assim, pode-se concluir que o solo exposto com a abertura da voçoroca é extremamente instável,
principalmente o Cambissolo, que apresenta elevado grau de alteração. Além disso, o encrostamento do solo
impede que a vegetação cresça facilmente, mostrando que a tentativa de recuperação do solo com revegetação
realizada em 2008 dificilmente seria eficiente. Nota-se que o Latossolo, apresenta características geológicas e
geotécnicas mais resistentes que o Cambissolo, mas que mesmo assim, esse pode ser erodido, devido,
principalmente, à erosão do Cambissolo que acaba por instabilizar o Latossolo.
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ABSTRACT
In this paper is performed the analysis of the gravitational mass movements event (GMM) which happened on
November 01st, 2005, in the municipal district of Mangaratiba, State of Rio de Janeiro. The study consists on
geological, geomorphological and structural mapping, petrographic analysis and clay materials characterization
by thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG), X ray diffraction (XRD) and X ray
fluorescence (XRF) spectrometry. The rain database for the 30 previous days and for the event date was analysed
aiming the volume estimation of the accumulated rain before the occurrence of the GMM.
Key-words: landslide; rock slope stability; relief evolution.

INTRODUÇÃO
A região da Costa Verde, litoral sul do estado do Rio de Janeiro é caracterizada por condições climáticas
tropicais e relevos abruptos, com erosão e dissecação por ação de rios e movimentos de massa nas vertentes,
onde os processos intempéricos são responsáveis por modificações nas características das rochas através de
reajustamentos termodinâmicos em várias formas e escalas (DUZGOREN-AYDIN & AYDIN, 2006).

FIGURA 1: Localização do evento estudado.

Nestas regiões os mecanismos de instabilização nas encostas são controlados pelos estágios de
intemperismo e pelo caráter anisotrópico de maciços rochosos, onde as descontinuidades são fatores
controladores da migração dos agentes intempéricos, podendo ser preenchidas por materiais argilosos,
caracterizando importantes diferenciações no comportamento hidrológico e mecânico do maciço (WYLLIE &
NORRISH, 1996; AYDIN, 2006; SELBY, 1993).
Este estudo analisa o evento de MMG ocorrido em 01 de novembro de 2005 na Rodovia Rio-Santos, em
Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro (FIGURA 1), do ponto de vista geológico-geotécnico buscando
determinar e caracterizar os seus fatores condicionantes e deflagradores.
MATERIAIS E MÉTODOS
Efetuou-se caracterização litológica, estrutural e geomorfológica da encosta e da cicatriz do MMG,
microscopia de rochas e análises de termogravimetria (TG), termogravimetria derivada (DTG), espectrometria
por fluorescência (FRX) e por difração de raios X (DRX) nos materiais de preenchimento de descontinuidades.
As análises térmicas foram desenvolvidas em equipamento Mettler Toledo TG/SDTA. Foram utilizadas
aproximadamente 15 mg de amostra para cada análise, em atmosfera de Nitrogênio (N2), com fluxo de 120 mL
min–1, razão de aquecimento de 10°C min–1, da temperatura ambiente até 1000°C.
A espectrometria por FRX foi desenvolvida pelo método da fusão, utilizando 7 g de tetra/metaborato de
lítio, em Espectrômetro PW 2400 Phillips/sequencial, com tubo Rh de 3 KW, seis cristais analisadores e dois
detectores. O software utilizado para essas análises foi o “SemiQ”, desenvolvido pela Phillips.
A espectrometria por DRX foi executada em equipamento Bruker AXS 5005, 40 mA, 35 KV, e razão de
1° min–1, com software Ditractplus, PDF2, ICDD, 1996. A perda à ignição foi determinada através da pesagem
das amostras antes e depois de serem submetidas por 30 min a 950°C. Os elementos foram detectados a partir da
fusão de mistura de 1,0 g de amostra, em pó e 7 g de tetraborato de lítio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A encosta onde ocorreu o MMG apresenta perfis vertical e horizontal convexos, com altura aproximada de
40 metros (FIGURA 2a). O material de cobertura é constituído por solo residual jovem com menos de 1,5 metros
de espessura (FIGURA 2b) e cobertura vegetal de raízes pouco profundas. O corte executado na encosta quando
da construção da Rodovia BR 101 (Rio-Santos), expôs o maciço rochoso por uma altura aproximada de 30
metros, preservando a camada pouco espessa de solo no topo da mesma.
A cicatriz do MMG, abrangendo os setores de média e baixa encosta, apresenta altura total de 25 metros,
com profundidade de aproximadamente 3 metros e largura entre 30 e 40 metros. O material movimentado, com
volume estimado em 35 mil toneladas, depositado fora da cicatriz de movimentação, ao largo da pista da BR
101, é constituído por blocos de rocha angulosos, com dimensões que variam de 0,2 a 2,0 metros no eixo maior,
misturados a uma massa de solo e restos vegetais. São observados três planos de movimentação, representados
por diferentes fraturas de alívio de tensão – o plano superior, onde ocorreu movimentação de solo e vegetação e
os planos médio e inferior, onde ocorreram movimentações de solo e rocha. Observou-se percolação de água nas
fraturas, com surgência nas partes mais baixas da cicatriz (FIGURA 2c).
O maciço é constituído por rocha de coloração cinza clara, textura equigranular, de granulação média a
grossa, composta por plagioclásio, quartzo, feldspato potássico e biotita, com titanita, allanita, magnetita e pirita
como
b minerais acessórios. Sericita, clorita, carbonato e muscovita ocorrem como minerais secundários.
Verificou-se a existência de fraturas de alívio de tensão do tipo sheet-joints, cuja geometria é
condicionada pelas características do maciço granítico. Nesse tipo de maciço, tais estruturas podem apresentar
grande continuidade e paralelismo à superfície topográfica. Na parte superior do maciço estudado, observa-se a
presença de fendas de tração (FIGURA 2d), com orientação aproximadamente perpendicular à máxima
declividade da vertente. As fraturas de alívio de tensão combinadas às fendas de tração favorecem a atuação da
força gravitacional que, junto à infiltração de agentes intempéricos, permitem a alteração das paredes rochosas e
a deposição de materiais,

favorecendo a concentração e a formação de argilominerais e promovendo o isolamento e a instabilização de
blocos de rocha.
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FIGURA 2: Em a) cicatriz de movimentação do MMG; b) raiz do MMG, com cobertura de solo raso; c) preenchimento
das descontinuidades, com percolação e surgência de água; d) escarpa de topo, formada por fenda de tração.

O material de preenchimento das fraturas de alívio de tensão possui aspecto xistoso embora mostre, em
pequena proporção, granulometria areia fina, cor marrom e avançado estado de alteração. As análises desse
material por FRX mostram altas quantidades de Si e Al (TABELA 1), quantidade média de Fe, K e Ca e valores
baixos para outros elementos.
TABELA 1: Análise química por FRX de amostra do material de preenchimento das descontinuidades.

As análises do material argiloso por DRX (FIGURA 3b) mostram caolinita como o principal
argilomineral. Ortoclásio e gibbsita também estão presentes na amostra, além de quartzo e biotita.
Os resultados de análise térmica mostram através da curva TG/DTG (FIGURA 3a), três eventos
endotérmicos, correlacionados respectivamente a uma perda de água inicial significativa (13,052%), retirada de
hidroxila da gibbsita e retirada de hidroxila da caolinita. Um evento exotérmico em 970°C é atribuído à
nucleação de mulita. A elevada quantidade de água pode apresentar efeito significativo na deflagração do MMG.
Os argilominerais detectados, não expansivos, não são críticos à deflagração de MMG, mas podem indicar
o grau relativo de intemperismo de solos, pela relação gibbsita/caolinita (GARCIA et al, 2007; 2008).
Os dados apresentados na FIGURA 4a são referentes ao período compreendido entre abril de 1989 e
dezembro de 2006, obtidos junto à estação meteorológica de Ibicuí, no município de Mangaratiba.

A estação chuvosa situa-se no período compreendido entre outubro e março, com índices pluviométricos
médios acima de 300 mm anuais (FIGURA 4a).
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FIGURA 3 – Caracterização térmica e mineralógica do material de preenchimento das fraturas: a) Curvas TG/DTG para o
material analisado em atmosfera de nitrogênio (N2), caracterizando três eventos endotérmicos relacionados à perda de água;
b) resultados da DRX para o material analisado, apontando para a presença de caolinita e gibbsita.
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FIGURA 4: Dados pluviométricos da estação meteorológica de Ibicuí. Em a) máximos e mínimos pluviométricos mensais
para o período de 1989/2006; b) Médias pluviométricas diárias para outubro de 2005 .

O total de chuvas do mês de outubro de 2005 (FIGURA 4b) que representa os últimos 31 dias antes do
evento foi de 271,6 mm, enquanto a média para este mês, entre 1989 e 2005 foi de 170,5 mm (ANA, 2007). Esse
total é correspondente a apenas 11 dias de chuva, compreendidos no intervalo entre 15 e 31 de outubro de 2005.
Nas 96 horas que antecedem o evento, o total de chuvas foi de 73,6 mm, valor considerado elevado uma vez que
a média dos últimos 18 anos para o mesmo período é de 33,7 mm de chuva.
A FIGURA 5a esquematiza o regime de forças impostas ao maciço logo após a chuva, em estado
saturado, por diagrama de subpressões. A pressão exercida pela água entre as superfícies das sheet-joints
(pressão neutra) e entre as juntas de tração (pressão da coluna d’água), em condições de estanqueidade
idealmente homogênea provoca ressurgência nas paredes do talude rochoso. Os blocos mais externos do talude
sofrem um incremento na magnitude da pressão da coluna d’água em função da retirada de material quando do
retaludamento para a estrada. A combinação de subpressões contribui para o deslizamento das escamas das
fraturas de alívio de tensão, a partir das juntas de tração. Na FIGURA 5b, a decomposição vetorial da força da
gravidade demonstra que os vetores pressão neutra e pressão da coluna d’água são função do ângulo crítico i,
formado entre a superfície de deslizamento e a superfície imaginária que representa a base da rodovia.
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FIGURA 5: Em a) estado de tensão do maciço saturado; b) Decomposição vetorial da gravidade em função do ângulo i,
esquematizando a atuação da água para o deslizamento.

CONCLUSÕES
A combinação de fraturas de alívio de tensão com juntas de tração propiciou o isolamento de blocos
rochosos e a percolação de agentes intempéricos. O regime de chuvas à época do evento possivelmente
influenciou na deflagração do MMG em função do aumento das subpressões no maciço saturado.
As análises laboratoriais não detectaram a presença de argilas expansivas favoráveis à deflagração de
MMG. O alto conteúdo de água no sistema pode, além de incrementar a tensão, promover a lubrificação da
superfície de movimentação ao longo das fraturas de alívio de tensão.
O corte rodoviário desestabilizou blocos apoiados, favorecendo a movimentação. Cortes rodoviários com
características geológico-geotécnicas similares, ao longo da BR101, devem ser avaliados do ponto de vista do
isolamento de blocos potencialmente instáveis.
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RESUMO
O município paulista de Campos do Jordão está localizado na região da Serra da Mantiqueira a uma
altitude de 1.628m, estendendo-se pelas bacias hidrográficas dos rios Sapucaí-Mirim e Sapucaí-Guaçu, ambos
tributários da Bacia do Rio Grande. Cortando o núcleo urbano do município, sua principal drenagem é o rio
Capivari que após receber a contribuição de diversos afluentes passa a ser denominado Sapucaí-Guaçu. Seu
relevo caracteriza-se pela presença de vales muito entalhados, alta densidade de drenagem e vertentes muito
inclinadas. O acentuado crescimento populacional, aliado às características geomorfológicas do município,
contribuiu para a ocupação de áreas inadequadas resultando na formação de um histórico de eventos de acidentes
geológicos, em sua maioria escorregamentos. Entretanto, a ocupação de terrenos próximos às margens das
drenagens também resultou em prejuízos decorrentes de seu transbordamento.
Este trabalho busca expor de forma sucinta parte dos resultados e a metodologia adotada para o
mapeamento de locais sujeitos a inundações no Município de Campos do Jordão, mais especificamente os
referentes à planície de inundação da principal drenagem do município, o rio Capivari. A metodologia adotada
para a delimitação e caracterização de setores de perigo e de risco de inundação em escala local (1:3.000) é a
descrita em IG-SMA, 2014. Seu desenvolvimento e aplicação buscam fornecer à gestão pública municipal um
instrumento técnico voltado ao planejamento e à gestão de riscos por meio da identificação, diagnóstico e
atribuição de índices numéricos a cada uma das situações de perigo e de risco observadas. A metodologia é
composta das seguintes etapas de trabalho: a) levantamento preliminar e criação de cadastro georreferenciado
de ocorrências de inundação; b) seleção de áreas-alvo e realização de trabalhos de campo; c) delimitação e
caracterização de setores de perigo; d) análise de uso e ocupação do solo para estimativa de vulnerabilidade;
e) delimitação e classificação de setores de risco; f) estimativa de dano potencial (quantificação dos elementos em
risco); g) produção de cartografia de perigos e riscos.
A metodologia se demonstrou efetiva e como resultado, foram identificados e classificados 20 setores de
risco de inundação situados ao longo das margens do rio Capivari, todos situados na zona urbana do município.
Destes, 5 setores foram classificados como de risco baixo à inundação (R1), 8 setores como de risco moderado
(R2), 5 setores como de risco alto (R3) e 2 setores como de risco muito alto a inundações (R4). Estes setores
contém 164 moradias, 2 grandes equipamentos e mais de 33 estabelecimentos comerciais. Das 164 moradias
identificadas, 5 foram objeto de recomendação de remoção definitiva em decorrência da proximidades com a
margem do rio, dos níveis de atingimento e de suas características construtivas.
Palavras-chave: inundação, risco, perigo, mapeamento, gestão

1. INTRODUÇÃO
O município paulista de Campos do Jordão (Figura
1) está localizado na UGRHI 1 - Serra da Mantiqueira, uma
das 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Situa-se a uma
altitude de 1.628m e sua área de 290 km2 estende-se pelas
bacias hidrográficas dos rios Sapucaí-Mirim e SapucaíGuaçu, ambos tributários da Bacia do Rio Grande. Cortando
o núcleo urbano do município, sua principal drenagem é o
rio Capivari, cujos principais afluentes são o rio Abernéssia;
os ribeirões do Imbiri e das Perdizes; e os córregos do
Piracuama, do Guarani e do Homem Morto. Após a
confluência deste, o rio Capivarí passa a ser denominado
como rio Sapucaí-Guaçu (CBH-SM, 2009).
Em termos geomorfológicos o município está
inserido na unidade morfológica denominada “Planalto e
Serra da Mantiqueira” pertencente à área de domínio do
Planalto Atlântico, unidade morfoestrutural do cinturão
orogênico do Atlântico com gênese associada aos vários
ciclos de dobramentos acompanhados de metamorfismo
regionais, falhamentos e intensas intrusões, resultando em
uma unidade de relevo onde as formas são muito Figura 1. Localização do município de Campos do
dissecadas, com vales muito entalhados e com alta Jordão (SP), com destaque para a área urbana e seus
densidade de drenagem e vertentes muito inclinadas (Ross principais rios. Fonte: IG-SMA (2014).
& Moroz, 1997).
O clima local é do tipo Cwb (clima tropical de altitude), com temperatura média anual de 14,4°C e total
pluviométrico anual médio de 1.848mm. Os excedentes hídricos ocorrem durante o verão e são da ordem de
1.130mm. O maior acumulado diário de chuva já registrado em Campos do Jordão foi de 178,1mm, ocorrido no
dia 5/01/2000 (CIIAGRO 2014).
A população de Campos do Jordão apresentou um aumento de 88% em 34 anos totalizando 48.746
habitantes em 2014, dos quais 99,38% residem em área urbana. (SEADE, 2015). Este crescimento populacional,
aliado às características geomorfológicas do município, contribuiu para a ocupação de áreas inadequadas
resultando na formação de um histórico de eventos de acidentes geológicos, em sua maioria escorregamentos. A
ocupação de terrenos próximos às margens das drenagens também resultou em prejuízos decorrentes de seu
transbordamento.
Este trabalho busca expor de forma sucinta parte dos resultados e a metodologia adotada para a
identificação e mapeamento dos locais sujeitos a inundações no Município de Campos do Jordão, mais
especificamente os referentes à planície de inundação da principal drenagem do município, o rio Capivari. Estes
trabalhos são parte integrante do Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e
solapamento de margens de drenagens do Município de Campos do Jordão (SP) realizado em 2014 pelo Instituto
Geológico (IG-SMA, 2014).
2. METODOLOGIA
A metodologia adotada para a delimitação e caracterização de setores de perigo e de risco de inundação
em escala local (1:3.000) é a descrita em detalhes em IG-SMA, 2014. Seu desenvolvimento e aplicação buscam
fornecer à gestão pública municipal um instrumento técnico voltado ao planejamento e à gestão de riscos por
meio da identificação, diagnóstico e atribuição de índices numéricos a cada uma das situações de perigo e de
risco observadas. Sua proposta visa suprir a inexistência de dados plúvio-fluviométricos contínuos e consistentes

e a frequente ausência de cartografia de detalhe necessários à obtenção de tempos de retorno e à criação de
modelos numéricos confiáveis. A metodologia é composta das seguintes etapas de trabalho:
a) levantamento preliminar e criação de cadastro georreferenciado de ocorrências de inundação;
b) seleção de áreas-alvo e realização de trabalhos de campo;
c) delimitação e caracterização de setores de perigo;
d) análise de uso e ocupação do solo para estimativa de vulnerabilidade;
e) delimitação e classificação de setores de risco;
f) estimativa de dano potencial (quantificação dos elementos em risco);
g) produção de cartografia de perigos e riscos.
De forma sucinta, a delimitação e classificação dos setores de perigo de inundação é realizada a partir do
histórico de ocorrências (levantamento histórico de em bancos de dados institucionais, em notícias e em relatos
dos moradores e de agentes públicos municipais); das características geomorfológicas das drenagens e das
planícies de inundação; e da estimativa de níveis de atingimento divididos em quatro classes (0 a 0,40m; 0,40 a
0,80m; 0,80 a 1,20m; maior que 1,20m). A classificação da vulnerabilidade da ocupação presente nos setores de
perigo é obtida por meio de cálculo que leva em conta atributos dos elementos em risco (tipo e padrão
construtivos das moradias) e da infraestrutura local. Os setores de risco resultam da sobreposição da ocupação
com os setores de perigos e a obtenção do índice de risco dá-se pela multiplicação dos índices de perigo e de
vulnerabilidade.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Município de Campos do Jordão, comparativamente com outras regiões do Estado de São Paulo, não
apresenta um histórico significativo de precipitações intensas e frequentes, além de contar com microbacias
hidrográficas que apresentam altas taxas de cobertura vegetal, o que contribui para a retenção da precipitação e
para o retardamento dos picos de vazão em suas drenagens. Entretanto, as características geomorfológicas
(principalmente a presença de altas declividades) aliadas a existência de ocupações próximas às margens das
principais drenagens resultam na ocorrência de eventos de cheias e inundações, que, em geral, causam prejuízos
financeiros.
A aplicação do método levantou 32 matérias
jornalísticas (Figura 2) referentes a 27 datas de eventos
distintos ocorridos no período de 1999 a 2013 (considerando-se como evento tempestades, vendavais, chuvas
intensas ou prolongadas que tenham contribuído para a
deflagração de algum tipo de processo que tenha
causado danos). A partir destas matérias e após
consolidação dos dados, foram obtidos 94 registros
distribuídos conforme a data, tipo e local de ocorrência.
Destes, 31 registros (33% do total) estão relacionados à
ocorrência de enchentes, inundações e/ou alagamentos
(ANDRADE et al, 2015). A Classificação destes dados
por bairros apontou o Bairro Abernéssia, situado às
margens do rio Capivari, como o de maior número de
ocorrências de inundações, com 11 eventos registrados.
Ao longo de toda a ocupação urbana do Figura 2. Exemplo de notícia veiculada no Jornal
Município de Campos do Jordão, foram delimitados e Valeparaibano obtida durante o levantamento preliminar
classificados 51 setores de risco de inundação, de ocorrências
distribuídos em 18 áreas, totalizando 0,9% da área
urbana. A grande maioria destes setores está disposta ao longo do fundos dos vales e próximos aos taludes de
margem, ou mesmo sobre canalizações fechadas.
Apresenta destaque a drenagem principal do município, o Rio Capivari, ao longo do qual se localiza a

maior parte dos setores de risco identificados. De forma geral, as áreas de contribuição das bacias de seus
afluentes, apesar da acentuada declividade das encostas, não exibem grande extensão e possuem características
que proporcionam a retenção dos excessos de precipitação (baixa taxa de impermeabilização do solo, grandes
áreas com vegetação densa e de grande porte). Entretanto, conforme o levantamento histórico preliminar
indicou, a ocorrência esporádica de chuvas intensas e distribuídas ao longo de diversas cabeceiras pode acarretar
picos de vazão muito superiores à capacidade do canal, principalmente próximo à região central, resultando no
seu transbordamento.
A distribuição dos setores de perigo de inundação
relacionados ao Rio Capivari e a seus tributários está
representada na Figura 3. A Figura 4 e o Quadro 1
apresentam, respectivamente, a distribuição dos setores de
risco de inundação decorrente do transbordamento do rio
Capivari e as classificações, identificação dos elementos
em risco e as recomendações de medidas corretivas de
cunho geral e preventivas voltadas à prevenção e mitigação
dos riscos propostas para cada um dos setores identificados
nos trabalhos. Para os 20 setores sujeitos a
transbordamento do Rio Capivari destaca-se a
recomendação de remoção de 5 moradias (situadas junto às
margens da drenagem e apresentando alta vulnerabilidade) Figura 3. Distribuição dos setores de perigo de
assim como a indicação de implementação de sistema de inundação resultantes do Mapeamento de Perigos e
alerta baseado no monitoramento meteorológico, nos Riscos do Município de Campos do Jordão - SP.
Fonte: IG-SMA, 2014.
acumulados de precipitação nas cabeceiras e no nível do
rio.

a) Remoção definitiva de moradias (nº de moradias indicadas); b) Remoção preventiva de moradias; c)Proteção superficial das margens (recuperação e proteção
vegetal); d) Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte); e) Controle da drenagem superficial e da erosão do solo; f) Intervenções no canal para
redução da vazão; g) Intervenções no canal para aumento da vazão; h) Obras: construção de diques e polders; i) Obras: construção de piscinões e/ ou parques lineares
e áreas de lazer; j) Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias; k) Implantação de Planos Preventivos e Planos de Contingência; l) Proceder ao
planejamento urbano e gerenciamento hídrico da microbacia (sub-bacia) de forma integrada; m) Outros.

Quadro 1. Classificação de perigos e riscos, identificação dos elementos em risco e síntese das recomendações para cada um
dos setores de risco a inundação referentes à planície de inundação do Rio Capivari, em Campos do Jordão (SP).
Fonte: Modificado de IG-SMA (2014)

De forma geral, a proposta metodológica para mapeamento de perigos e riscos de inundação mostrou-se
efetiva em identificar e classificar os locais sujeitos a eventos de inundação ao longo do Rio Capivari e de seus
afluentes, fornecendo ao município um importante instrumento para a prevenção e mitigação de riscos de cheias
e enchentes. Suas características visam sua fácil assimilação e replicabilidade, assim como possibilita à gestão
pública uma oportunidade de aferir a efetividade das ações propostas por meio do acompanhamento da evolução
dos perigos, vulnerabilidades e riscos através dos índices numéricos.

Figura 4. Setores de risco resultantes do
Mapeamento de riscos de inundação ao
longo das margens do rio Capivari. Fonte:
Recorte executado no SGI-RISCOS-IG para
a área de interesse (IG-SMA,2014).
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RESUMO
Esse trabalho apresenta a metodologia empregada para a avaliação e seleção de áreas que possuem variados
graus de risco geológico no distrito de Anutiba, Município de Alegre, Espirito Santo, através do uso de
informações geográficas (SIG) e análises de campo. Fatores como o crescimento populacional juntamente com a
ausência de planejamento urbano contribuem para que aumente o número de habitantes em áreas de risco. Área
de risco pode ser definida como aquela imprópria para habitação devido à fragilidade ou instabilidade do terreno
causada pela natureza ou pela ação do homem. Estas regiões estão principalmente sob encostas de morros ou
próximo de rios. Os riscos geotécnicos que causam mais danos, tanto materiais quanto de vidas, são os
escorregamentos e inundações. Escorregamentos de massa consistem em movimentos rápidos com planos de
ruptura bem definidos e de curta duração, evidenciando o material resistente e o que escorregou. As

inundações são eventos naturais que ocorrem devido ao extravasamento das águas do leito menor de
um rio, afetando principalmente áreas localizadas em relevos com baixa declividade e rebaixados,
como as planícies fluviais, onde há acumulação de água e de sedimentos. Escorregamentos e
inundações, por vezes podem ser evitados e/ou diagnosticados, a tempo de se prevenir o risco a vida e
perdas materiais. A metodologia deste trabalho consiste basicamente no estudo de área e auxílio do
geoprocessamento (que é uma ferramenta muito útil que permite gerar, manipular, analisar e integrar
informações espaciais, sobretudo relativas ao meio ambiente, podendo subsidiar o processo de tomada
de decisão e orientação de políticas públicas). E como resultado, foi gerado o mapa de área de risco de
Anutiba, que consiste na classificação das áreas de acordo com seu respectivo grau de risco, tanto para
escorregamento, quanto para inundações. A realização desse estudo, associado a algum plano de
conscientização da população e uma maior fiscalização por parte dos órgãos competentes, diminuiria
consideravelmente os problemas de riscos geotécnicos existentes no distrito de Anutiba, bem como no
Município de Alegre.
Palavras-chave: área de risco, geoprocessamento, escorregamento, inundação.

INTRODUÇÃO
Os escorregamentos de massa são preocupações frequente das autoridades e toda população nos últimos
tempos no Brasil, devido aos grandes desastres que ocorreram na última década. Desastres geram graves
perturbações do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas,
materiais, econômicas ou ambientais de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade
ou sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos.
Escorregamentos de massa consistem em movimentos rápidos com planos de ruptura bem definidos e de
curta duração, evidenciando o material resistente e o que escorregou. Compondo em conjunto com o
escorregamento de massa o quadro de risco geotécnico, estão as inundações, que são eventos naturais que
ocorrem devido ao extravasamento das águas do leito menor de um rio. De acordo com Enomoto (2004) as áreas
mais afetadas pelas inundações são as localizadas em relevos com baixa declividade e rebaixados, como as
planícies fluviais, onde há acumulação de água e de sedimentos. Este é um dos grandes problemas enfrentados
por municípios brasileiros atualmente, já que técnicas convencionais quando aplicadas para monitorar a
expansão urbana e a ocupação de áreas de risco e de bacias hidrográficas, não tem conseguido acompanhar a
velocidade com que o fenômeno se processa.
O crescimento populacional desordenado juntamente com a falta de fiscalização do órgão responsável
propicia a ocupação urbana em áreas impróprias para moradia, como aquelas com risco de escorregamento ou
inundação. Tal evento é agravado através da retirada de mata de encosta e/ou ciliar que consequentemente
aumenta a erosão, assoreamento, enchentes e inundações. Esses acontecimentos naturais por vezes podem ser
evitados e/ou diagnosticados, a tempo de se prevenir o risco a vida e perdas materiais. O distrito em questão está
inserido no contexto de falta de planejamento urbano de uso e ocupação de solo, que remetem a problemas de
erosão superficial e movimentação de massa.
O geoprocessamento é uma ferramenta muito útil que permite gerar, manipular, analisar e integrar
informações espaciais, sobretudo relativas ao meio ambiente, podendo subsidiar o processo de tomada de
decisão e orientação de políticas públicas (GUIMARÃES, 1999). Neste trabalho, esta ferramenta será utilizada
para gerar um mapa preliminar de riscos de escorregamento de massa e de inundações, ambos com
comprovações de campo.
METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foram utilizadas fichas de avaliação de risco (Ministério das Cidades),
GPS de navegação Garmin, ortofotos (IBGE) e curva de níveis (GEOBASES). Os dados foram processados e
analisados no software ArcGIS 10.1.
A metodologia deste trabalho consiste em três etapas básicas:
I. Pré-campo: A atividade anterior ao campo se deu através da elaboração dos mapas para auxílio em
campo e organização das fichas de avaliação de risco geológico, a fim de caracterizar a área e identificar fatores
de susceptibilidade.
II. Campo: Foi realizado o preenchimento de fichas, dos parâmetros e dos critérios de análise de áreas de
risco de inundação e escorregamento. Essa etapa foi realizada com o intuito de se averiguar a presença de ação
antrópica (construções e obras), nas áreas afetadas pela inundação e próximas de taludes.
III. Pós-campo: Através dos dados observados em campo, foi elaborado o mapa identificando as
principais áreas de risco para escorregamento e inundação, com a divisão do risco em médio, alto e muito alto,
modificado da metodologia proposta por Tominaga et al. (2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através da integração e análise quantitativa dos dados observa-se que foram encontradas duas áreas de
muito alto risco de escorregamento na porção norte e central do mapa (Figura 1). A susceptibilidade natural

dessas áreas analisadas aliada à susceptibilidade antrópica contribuem para que seja empregado um maior grau
de risco na avaliação da área. Foi constatada uma grande quantidade de intervenções geotécnicas de corte nos
taludes, em ângulos altos e com edificações próximas a borda tanto na base quanto no topo do mesmo.
É importante ressaltar que a maior parte as áreas analisadas e classificadas de risco de escorregamento
considerável, apresentavam residências já construídas e outras em construção. Estas áreas são comumente, de
encostas ou morros com risco de deslizamento e desmoronamento e áreas que apresentam taludes escavados
muito inclinados
Áreas de baixo risco hidrográfico foram observados na porção mais afastadas do rio que corta o distrito,
as de médio risco nas porções intermediárias e de alto risco na região mais próxima. Na porção central do mapa
observa-se uma grande região de considerável risco de inundação, devido à sua baixa declividade e sua
proximidade ao leito do rio. Nessa região, estão em risco principalmente as moradias e construções nas

margens do rio, uma vez que há acúmulos de água superficial causados por chuvas recorrentes.
.

CONCLUSÕES
Este trabalho, demonstrou que grande parte habitada do distrito de Anutiba encontra-se em áreas
classificadas de alto a médio risco. Tal fato aumenta a possibilidade de desastres naturais, gerando perdas
material e de vidas.
O produto final da análise preliminar da área e mapeamento de áreas de risco de escorregamento e de
inundação apresentaram mapa dominado pelas duas classes de risco mais altos (muito alto e alto), devido às

características morfológicas da área, associada à falta de critérios técnicos em obras geotécnicas de pequeno
porte, feitas principalmente por particulares. Além disso, o fator de susceptibilidade antrópico somado a fatores
naturais e agravantes de instabilidade, como principalmente ocupação de bordas de encostas, inclinação de
taludes igual ou superior a 70 graus, árvores de grande porte na crista de taludes e altura de taludes superiores a
40 metros, produzem inúmeras áreas de risco alto ou muito alto à ocupação urbana.
Uma vez que há fatores de susceptibilidade a risco como concentração de água de chuva nos taludes,
vazamento de tubulações de água e esgoto, lançamento de água servida no solo, presença de surgências de água
nos taludes e lançamentos de lixo e entulhos nas drenagens, acredita-se que devam ser levadas em consideração
a importância de micro e macro obras de drenagem em ambientes como os classificados de muito alto e alto
risco.
É recomendada uma maior fiscalização dessas áreas de risco, uma vez que muitas moradias já estão
instaladas e outras estão em processo de construção. Bem como a realização de obras de infraestrutura nas áreas
mais afetadas visando melhorar o sistema de escoamento de águas pluviais e diminuindo assim, o risco de
deslizamento de massa.
É recomendado ainda, que sejam difundidas informações técnicas sobre medidas de avaliação,
prevenção e diminuição dos efeitos dos desastres naturais existentes, como àquelas que sejam futuramente
obtidas.
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Riscos geológicos são possibilidades de futuros desastres, estão ligados a dois fatores condicionantes,
susceptibilidade e vulnerabilidade. O termo desastre se relaciona com um evento ocorrido provocando perdas
materiais ou vidas. O presente trabalho tem como objetivo a demonstração do risco geológico de um talude
urbano, localizado na Avenida Miguel Sútil em Cuiabá. Para a execução da obra do Viaduto Engenheiro
Domingos Iglesias Valério, entregue em novembro de 2013, fez-se necessário o corte no talude natural, expondo
as rochas e solo aos processos exógenos. A área de estudo em questão tem um histórico recorrente de desastres,
em novembro de 2013, um escorregamento provocou a interdição da via e a retirada de nove famílias que
residiam no alto do morro. Recentemente no ano de 2015, a área em questão sofreu inundação e um novo
escorregamento. As obras de conteção começaram em outubro de 2014 e segundo o Governo do Estado de Mato
Grosso, estas serão as útimas a serem entregues no ano de 2015. Os métodos utilizados para o estudo foram
baseados em interpretação de fotos em ordem cronológica a partir de consultas no Google Street View, seguida
de reconhecimento de campo e confecções de seções geológica-geotécnica. A área de estudo tem como contexto
geológico as rochas neoproterozóicas do Grupo Cuiabá, localmente a subunidade 5, que constitui-se de rochas
pelíticas e areníticas metamorfizadas em grau xisto verde. As fotos do acervo do Google Street View
demonstram claramente a exposição do material rochoso, bem como o ângulo acentuado de inclinação do talude.
No reconhecimento de campo foi possível notar as obras incompletas de contenção, onde está sendo construído
um muro de arrimo com concreto projetado. Entretanto, parte da área acidentada continua sem nenhum
tratamento geotécnico. Onde constitui-se litologicamente de uma intercalação de filito e metarenito com veios
de quartzo. A presença de foliação na litologia filítica mergulhando à NW com intensidade de 65º, mostra-se
como uma possível descontinuidade crítica, o que ocasiona alguns escorregamentos observados em fotos antigas
e em campo. A geometria do talude de corte varia entre 25 à 30 metros. O trecho que vem sendo tratado foi
retaludado, de forma escalonar divido em três, inferiores à 12 metros. Portanto, têm-se principalmente a
participação de fatores efetivos, como a influência climática e ações antrópicas indevidas. Há também um fator
predispotente, que consiste nas descontinuidades. Ou seja, os fatores efetivos e predispotentes geram uma maior
susceptibilidade, intensificando o risco geológico na área.
Palavras-chave: Talude de Corte, Risco Geológico, Susceptibilidade.
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O crescimento das universidades brasileiras nos últimos anos demanda maior atenção e conhecimento de áreas
propícias à obras de expansão dentro de suas áreas já ocupadas. Tal conhecimento pode ser adquirido através do
mapeamento geológico-geotécnico determinando-se as características das áreas de interesse da universidade de
acordo com os principais condicionantes naturais, como a geologia, a cobertura de solos, as formas de relevo
presentes e as condições hidrogeológicas aparentes. Este trabalho consta do mapeamento geológico-geotécnico
realizado no entorno do Departamento de Geociências da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Campus Seropédica, durante a primeira semana do mês de abril do ano de 2015. O mapeamento foi
realizado sobre uma base topográfica na escala de 1:10.000 com curvas de nível a cada 5m, cobrindo uma área
de aproximadamente 1,0 quilômetro quadrado, onde as cotas variam entre 10m e 30m de altitude em relação ao
nível do mar. A geologia é essencialmente constituída por rochas pré-cambrianas gnaisse-migmatíticas onde as
colinas são recobertas por espesso manto de decomposição areno-argiloso. As formas de relevo são
representadas por vales entre colinas. Reconhecimento de campo indicou para a região duas unidades geológicogeotécnicas distintas com base nas características relevo, plasticidade e gênese do solo. A primeira unidade
ocupa as partes baixas e é constituída por solos aluvionares, de textura variada, com presença de matéria
orgânica, muito plástica e nível d´água próximo a superfície. A segunda unidade é constituída por material
areno-argiloso, boa plasticidade, cor vermelha a marrom, de origem residual e nível d´água profundo. Esta
unidade, com melhores características geomecânicas, abriga as edificações que compõem o Departamento de
Geociências. Na unidade aluvionar, nas partes mais baixas ocorrem faixas do terreno com inundação periódica
por conta das chuvas intensas de verão constituindo áreas não indicadas para ocupação. Trata-se de áreas de
acumulação de sedimentos de solos procedentes das partes mais altas por ocasião das chuvas. Portanto, o
mapeamento permitiu a delimitação das áreas mais indicadas para ocupação e aquelas não indicadas para tal
finalidade.
Palavras-chave: mapeamento geológico-geotécnico, UFRRJ, solo aluvionar, solo residual.
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O estudo da gênese da hematita compacta do Quadrilátero Ferrífero (QFe) é motivo de interesse tanto científico
quanto econômico. No entanto, têm-se poucas publicações sobre estudos geoquímicos relevantes que possam
contribuir para a gênese do minério hematítico. A hematita compacta é um tipo especial de minério de ferro, pois
apresenta elevado teor em ferro, baixo teor em sílica e textura maciça. Há certa controvérsia sobre o tipo de
mineralização envolvido na formação do minério hematítico compacto, alguns autores defendem a origem
supergênica e outros a participação de fluidos hipogênicos-metamórficos-hidrotermais. Esse trabalho tem como
objetivo contribuir para o entendimento da gênese da hematita compacta. As amostras para estudo foram
coletadas em três regiões distintas do QFe: Complexo Itabirito (Mina do Pico, Mina Galinheiro e Mina
Sapecado), Complexo Fazendão (Mina São Luiz, Mina Tamanduá e Mina Almas) e Complexo Itabira (Mina
Conceição e Periquito). Foram coletadas amostras de hematita compacta e amostras de itabirito, com a intenção
de comparar e verificar se há semelhança geoquímica entre ambas, sobretudo no que se refere à composição de
elementos-traço, inclusive os elementos terras raras (ETR’s). Fez-se a caracterização mineralógica das amostras
por técnicas microscópicas (Microscopia Óptica e MEV-EDS) e por DRX. A composição da hematita compacta
é bastante simples, sendo constituída principalmente por hematita (valor médio de Fe2O3 = 98,0%). Em todas as
amostras foram observados vestígios de magnetita (Fe3O4 = 3,0 a 20,0%) e, ainda em algumas amostras foram
evidenciados a martitização, que é um processo de alteração oxidativa, em que a magnetita se converte a
hematita. Já as amostras de itabirito são constituídas, principalmente, por camadas alternadas de ferro e quartzo.
A determinação de ferro total foi realizada pelo método titulométrico com dicromato de potássio, obtiveram-se
valores que variaram de 98,51 a 99,86%; 87,45 a 98,51% e 98,59 a 99,74% para as amostras de hematita
compacta dos Complexos: Itabirito, Fazendão e Itabira, respectivamente. Foram realizadas análises geoquímicas
para determinar os elementos maiores e menores por ICP-OES e a determinação dos elementos-traço, inclusive
os ETR’s (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Y, Er, Tm, Yb e Lu) por ICP-MS. Todas as amostras
analisadas apresentam anomalias positiva de Eu, indicando uma possível contribuição de fontes hidrotermais na
formação da hematita compacta. Observou-se também que a maioria das amostras apresentam anomalias
negativa de Ce e algumas apresentam anomalias positiva de Y, sugerindo uma assinatura marinha para a
deposição do minério hematítico compacto.
Palavras-chave: hematita compacta, ETR’s, gênese.
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RESUMO
No trabalho foram estudados parâmetros fisico-químicos ligados ao conteúdo geoquímico de trechos
fluviais em bacias de primeira ordem (nascentes de rios) na região conhecida como Quadrilátero Ferrífero,
em Minas Gerais. A região de estudo é rica em metais e é tradicional da mineração brasileira, tendo grande
influência e participação na economia do estado. Por causa da litologia local, durante a atuação de processos
intempéricos muitos elementos metálicos são liberados para os cursos hídricos. Em concentrações acima dos
valores limítrofes para assegurar a saúde humana. Assim a quantificação destas concentrações e o
entendimento da origem desses elementos na água foram objeto de investigação desta pesquisa. Os trabalhos
se iniciaram em campo totalizando 42 amostras coletadas para análise em um ciclo sazonal (período chuvoso
e seco do ano de 2014), com 3 trechos selecionados para cada uma das 7 principais litologias aflorantes na
região: granito, itabirito, gnaisse, dolomito, quartzito, xisto e filito. Os trabalhos em campo incluíram
medições in situ (pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez e potencial de oxirredução) e
da quantificação da concentração de 20 elementos químicos realizada via ICP-OES para elementos maiores e
via ICP-MS para os traços no laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia
(DEGEO), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Nas análises físico-químicas se destacaram os
resultados de pH, informando que os valores alcalinos se encontram nas áreas calcárias (dos dolomitos), e
também as temperaturas, observando-se a sazonalidade pelos valores lineares na seca (entre 15 e 21,4°C) e
variados no período analisado das chuvas (entre 6,47° e 25,22°C) . Os resultados indicam que as variações na
composição das águas estão relacionadas com a litologia das áreas monitoradas. Nas relações entre os
elementos Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), as maiores concentrações ocorreram nos pontos onde a litologia
predominante é dolomítica (PQ19, PQ20 e PQ21), assim como nas relações entre sódio (Na) e potássio (K),
onde o pico das concentrações foram nos locais que carregam as litologias graníticas e gnáissicas. Hipótese
reforçanda pelo fato dos locais de estudo estarem localizados em trechos de primeira ordem (nascentes de
rios), cuja contaminação antrópica é minimizada, há também o fato de boa parte destas se localizam no
interior de Unidades de conservação e da RRPN Santuário do Caraça.
Palavras-chave: Geoquímico, primeira ordem, litologia.

Introdução
Em meio à possibilidade de falta d’água, as atenções se voltam para onde tudo começa: as nascentes.
Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água (rio, ribeirão, córrego), sendo primordiais para a
manutenção das bacias hidrográfica locais.
A área de estudo escolhida para o presente trabalho é conhecida geologicamente como Quadrilátero
Ferrífero (QF), localizado no centro sul do estado de Minas Gerais. Além de sua diversidade de minérios, e
geodiversidade, famosos por todo o mundo, também constitui a área de maior concentração populacional do
Estado e de grande importância econômica para Minas Gerais.
O Quadrilátero Ferrífero também possui uma grande importância hidrográfica já que suas drenagens
encontram-se associadas a duas das mais importantes bacias hidrográficas de Minas Gerais, a do rio Doce e o
São Francisco. Os recursos hídricos superficiais destas bacias hidrográficas e suas redes sofrem influencias
na sua composição tanto da geológica local, ou seja, rochas de diferentes litologias e seus produtos (solos e
sedimentos) como por fontes antropogênicas, oriundas, em especial, de atividades de exploração mineral
(Arndt, 2011). Essas influências são responsáveis por disponibilizar e regular a quantidade de sedimento,
nutrientes e elementos-traço que serão carreados para os cursos d’água (Basnyat et al., 2000) modificando
suas características.
O presente estudo visou identificar assinaturas químicas nas águas fluviais de trechos de primeira
ordem (nascentes), buscando o entendimento da abundância e distribuição de elementos maiores e traço nas
águas, com o intuito de realizar um levantamento hidroquímico na região.
Diante de um cenário de escassez e de desperdício vivido pelo país nos últimos anos, a investigação da
geoquímica das águas fluviais se estabelece como uma ferramenta importante no entendimento do seu
comportamento, possibilitando desenvolver politicas adequadas de gestão ambiental nas bacias hidrográficas
da região.

Figura 1: Localização da área de estudo e dos pontos monitorados
Metodologia

As coletas foram realizadas em trechos de primeira ordem (nascentes) em dois momentos: nos
períodos de chuva e seca do ano de 2014, sendo coletadas três amostras em cada uma das sete litologias
marcantes da região (granito, itabirito, gnaisse, dolomito, quartzito, xisto e filito), totalizando 21 pontos
amostrais (Figura 1), num total de 42 amostras.
Em cada ponto de amostragem foi coletada uma amostra em frascos de 30 ml, que, anterior às coletas,
foram lavados e secados na estufa, em laboratório, a uma temperatura de 60ºC por 24 horas.
Nas coletas, as águas foram filtradas utilizando uma seringa e membranas de 0,45 µm da marca
Millipore®, acidificadas com 3 gotas de ácido nítrico concentrado ultrapuro (HNO3 65% P/P), atingindo
valores de pH inferiores a 2.
O aparelho utilizado para aferição dos parâmetros físicos usados foram o multiparâmetro Ultrameter II
da marca Myron L Company, modelo 6Psi, procedendo uma lavagem por 3 vezes nas células de leitura, com
a água do ambiente da coleta, para não haver nenhum tipo de interferência do material, e o turbidímetro da
marca Hanna modelo DLT-WV.
Através das amostras de água nas bacias foi determinado a concentração de seus elementos principais
Al, Ca, Mg, Na, K, Mn e Fe e dos elementos menores As, Cd, Cu, Co, Cr, Mo, Ni, Pb, V e Zn, realizados via
Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), no Laboratório de
Geoquímica Ambiental do DEGEO, da UFOP. As concentrações dos elementos traço como Be, As, Mo e U,
incluindo os elementos terras raras presentes na água superficial, foram analisados via ICP-MS.
Resultados
Alguns parâmetros medidos in sito apresentaram variações significativas durante o período do
monitoramento. É o caso dos valores de pH, avaliando o aspecto sazonal, as amostras do período da seca
tiveram o pH ligeiramente superior. Em ambos os períodos coletados os valores tiveram entre ácido e básico
(de 3 a 7, com média de 5,62 e o desvio padrão de 1,04), apenas nos pontos PQ19 e PQ20, no período da
seca, foram superiores ao valor de 7. Os pontos PQ07 e PQ08, no período das chuvas, apresentaram valores
bem ácidos, entre 3 e 4. Valores possivelmente são influenciados pela litologia local, já que os pontos PQ19
e PQ20 correspondem à amostragem na região onde as litologias predominantes são os dolomitos e os PQ07
e PQ08 os itabiritos. Outro parâmetro que obteve destaque foi das temperaturas analisadas, que se
encontraram entre 10 e 25°C, exceto no ponto PQ17 que apresentou um valor baixo de 6,47°C no período de
chuvas. As temperaturas na seca obtiveram valores mais lineares entre 15 e 21,4°C, com uma média de
17,07°C, já no período das chuvas os valores forma mais variáveis entre baixas temperaturas e mais
elevadas, com uma média de 16,2°C, evidenciando a sazonalidade no monitoramento realizado.
Nas análises dos elementos químicos, e de acordo com gráficos de correlações nas águas das Figuras 2
a 5, é possível se observar a interferência geogênica local. Assim, em ambas as épocas analisas nas
amostragem, as concentrações de Ca e Mg (Figuras 2 e 3) demonstraram semelhança no comportamento.
Além da constatação da influencia natural, é observado que as maiores concentrações dos elementos Ca e
Mg identificadas nos pontos PQ19, PQ20 e PQ21, exatamente onde se encontram o grupo dos carbonatos
(dolomitos), desse modo não surpreende a correlação positiva dos dois elementos na região do estudo,
refletindo assim a litologia em comum. Assim como as concentrações de K e Na ( Figuras 4 e 5), cuja as
coletas realizadas no período da seca, onde os pontos que possuem maiores concentrações (PQ1, PQ2, PQ3,
PQ4, PQ5 e PQ6) são os locais que refletem as litologias locais dos granitos e gnaisses, com excessão do
ponto PQ15, demonstrando essa boa correlação entre os elementos K e Na analisados, principalmente no
período seco.
Conclui-se que as geologia local exerce influencia na qualidade das nascentes, tanto nas afirições
físicas (pH e temperatura), como químicas (concentrações dos elementos químicos). A importancia destas
constatações se dá pela investigação da contribuição natural, no caso geologica, nas águas, dispertando e
disponibilizando informações que sirvam, cada vez mais, para uma gestão eficáz das bacias hidrograficas
inseridas no contexto.
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Figura 2: Comportamento das concentrações dos elementos Ca e Mg nos pontos amostrados durante o
período das chuvas.
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Figura 3: Comportamento das concentrações dos elementos Ca e Mg nos pontos amostrados
durante o período da seca.
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Figura 4: Comportamento das concentrações dos elementos K e Na nos pontos amostrados durante o
período da seca.
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Figura 5: Comportamento das concentrações dos elementos K e Na nos pontos amostrados durante o
período das chuvas.
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RESUMO
Para avaliar as concentrações de ferro (Fe) nas águas superficiais do Quadrilátero Ferrífero - MG, foi
realizado um amplo levantamento geoquímico, em bacias de terceira ordem de toda a região. A importância
do diagnóstico da concentração de ferro nas águas passa pela saúde dos sistemas ambientais e também da
humana, já que a sua carência pode causar anemia e seu excesso pode aumentar a incidência de problemas
cardíacos e do diabetes. A importância neste estudo no fato da região ter um longo histórico na exploração de
ferro. O Estado de Minas Gerais tem na mineração uma de suas principais atividades industriais e o
Quadrilátero Ferrífero é a região em que mais se destaca em função das suas jazidas de minérios de ferro. Na
parte metodológica, o estudo envolveu amostragens de 463 de canais fluviais de bacias de terceira ordem. A
concentração de ferro nas águas foi determinada por ICP-OES, no Laboratório de Geoquímica Ambiental da
UFOP. Com o auxilio de ferramentas de cartografia digital e geostatística, com a técnica IDW, foi possível
gerar um mapa com os valores geoquímicos resultantes da amostragem. Os valores encontrados nas águas
superficiais variaram entre 5,1 e 4148 µg/L, sendo que em 47% das amostras foram detectados valores acima
dos definidos pelo Ministério da saúde para potabilidade. Os resultados demonstraram que os valores
encontrados estão atrelados a contribuição geológicas advindos do supergrupo Minas, que abrigam a
litologia dos itabiritos. As maiores concentrações encontradas nas bacias de rios importantes para o
abastecimento da população das regiões do Quadrilátero Ferrífero, destacando as do Paraopeba, das Velhas e
Gualaxo do Sul. Apesar de alguns pontos estarem localizados em Unidades de Conservação, a influência
antrópica marcante, com regiões conhecidas pela grande extração do minério de ferro, destacando-se as
localidades pertencentes às cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Itabira e Itatiauçu.
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, mapeamento geoquímico, ferro

Introdução
O ferro é o segundo metal mais comum na crosta terrestre, apenas em menor quantidade que o
alumínio. Suas fontes são principalmente os minerais máficos como: magnetita, biotita, pirita, piroxênios,
anfibólios e no, ambiente natural de superfície, a origem desse elemento pode estar relacionada a depósitos
orgânicos, detritos de plantas, podendo associar-se a hidróxidos, coloides ou húmus (CPRM, 1997).
Ainda segundo CPRM (1997), a sua carência pode causar anemia e seu excesso pode aumentar a
incidência de problemas cardíacos e diabetes. Delvin (1998) afirma que o acúmulo de ferro no fígado, no
pâncreas e no coração pode levar a cirrose, tumores hepáticos, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. Por
estes motivos, e outros como a mudança de sabor e coloração na água, o ferro possui padrão de potabilidade,
tendo sido estabelecida a concentração limite de 0,3 mg/L na Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da
Saúde.
A região do centro-sul de Minas Gerais que, ao final dos anos 50, passou a ser chamada de
Quadrilátero Ferrífero, abrange uma área de cerca de 7.000 km2, na qual um conjunto de serras dispostas
quase ortogonalmente é assinalado pela ocorrência de formações ferríferas e minérios de ferro. Em função da
sua história e dos recursos que ainda encerra, o Quadrilátero Ferrífero é considerado como uma das mais
importantes províncias minerais do Brasil. A sua geologia possui um embasamento compostos de gnaisses
tonalítico-graníticos de idade arqueana, mais antigo, ; acima do embasamento cristalino encontram-se três
unidades de rochas metassedimentares supracrustais: o Supergrupo arqueano Rio das Velhas (composto de
metassedimentos vulcanoclásticos), o Supergrupo proterozóico Minas (composto principalmente de
metassedimentos pelíticos e quartzosos) e o Grupo proterozóico Itacolomi (basicamente composto de
quartzitos), além dessas unidades, a região conta com coberturas recentes, como o processo de laterização e
formação das cangas (Roeser et al. 2010).

Figura 1- Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (Alkmim & Marshak, 1998).
Diante da importância do elemento químico ferro nas águas do Quadrilátero Ferrífero e, sobre tudo, na
vida de sua população, o projeto buscou mapear as concentrações de ferro nos rios da região, em trechos de
bacias de terceira ordem. Pensando nisso, foram coletadas águas fluviais em 463 pontos, obtendo-se uma
relação de uma amostra a cada 15km2. Contribuindo, desta forma, com mais uma “ferramenta” que possa ser
utilizada nas politicas públicas ambientais na gestão de hidrografias.
Metodologia

Para cada ponto de amostragem foi coletada uma amostra em frascos de 30 ml. Nas coletas, as águas
foram filtradas utilizando uma seringa e membranas de 0,45 µm da marca Millipore®, acidificadas com 3
gotas de ácido nítrico (HNO3 65% P/P), atingindo valores de pH inferiores a 2.
Nas amostras de água nas bacias foi determinada a concentração de ferro (Fe), via Espectroscopia de
Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), no Laboratório de Geoquímica
Ambiental do DEGEO, da UFOP.
A partir dos resultados obtidos das análises geoquímicas e com a utilização do software ArcMap® 9.3,
foi confeccionado o mapa de concentração para o elemento em questão, usando a técnica IDW (inverse
distance weighted) como ferramenta da geoestatística de interpolação, seguindo a metodologia indicado por
Licht et al., (2006).
Resultados
De posse dos resultados foi criado o mapa da figura 2, que apresenta a distribuição de ferro nas águas
do Quadrilátero Ferrífero, a sua concentração nas águas variou de 5,1 a 4148 µg/L, sendo que, dos pontos
amostrados, cerca de 47%, ou seja 217 amostras, apresentaram a concentração acima dos limites
estabelecidos pelo Ministério da Saúde para potabilidade de água (0,3mg/L ou 300µg/L). Apresentando uma
média de 541,4 µg/L acompanhado do desvio padrão de 603,7. As maiores concentrações encontradas
ocorreram nas bacias dos rios Paraopeba, das Velhas, Gualaxo do Sul, Vermelho e Conceição.
Comparando o resultado obtido com a Figura 1, mais especificamente a localização nas formações
ferríferas do supergrupo Minas, com destaque para a formação Cauê e seus Itabiritos, pode-se observar que
as “manchas” das grandes concentrações de ferro se localizam ao entorno dessa formação. Uma explicação
para esse acontecimento seria a solubilização deste metal pelas substâncias húmicas, isso ocorre uma vez que
as substâncias húmicas interagem com os íons metálicos por complexação e mecanismos de troca iônica e,
de acordo com as circunstâncias, essa interação pode levar à solubilização ou imobilização do metal. Assim,
os íons de ferro imóveis presentes no ambiente se tornariam disponíveis nas águas fluvial. A existência de
ferro no local se explica pelo fato das regiões das formações ferríferas serem caracterizadas por suas altas
cristas, os chamados “divisores de águas”, portando são a origem de muitas nascentes que abastecem os
trechos de terceira ordem aqui estudados. Prova da contribuição natural, geogénica, é que vários pontos
anômalas (altas concentrações) se localizam nas Unidades de Conservação do Parque do Itacolomi, APA
Cachoeira das Andorinhas e o Monumento Natural Estadual de Itatiaia, onde se espera a minimização da
interferência antrópica.
Outro fato que deve ser levado em consideração é a contaminação antrópica, já que muitos dos pontos
que apresentaram as altas concentrações são marcados pela presença de mineração do minério de ferro a
montante, com destaque para as regiões de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Itabira e Itatiaiuçu.
Diante dos resultados apresentados, conclui-se que quase metade das concentrações de ferro, 47%, se
encontra acima do padrão de potabilidade exigida pelo Ministério da Saúde. Fato que desperta a atenção para
a questão da sanidade do ambiente e da população que utiliza esse recurso, sendo necessário um
planejamento da gestão destas bacias hidrográficas, como implantações de tratamentos para o consumo da
água e a investigação de possíveis contaminações antrópicas.

Figura 2: Mapeamento geoquímico de ferro nas águas do Quadrilátero Ferrífero.
Apoio: As instituições CNPq, CAPES e FAPEMIG, pelo financiamento de bolsas.
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RESUMO
O Vale do Ribeira apresenta problemas de contaminação ambiental produzidos pela disposição
inadequada de resíduos de mineração, nos quais se constata a presença de metais potencialmente tóxicos. Em
estudos anteriores foram realizadas caracterizações geológicas e geotécnicas com materiais inconsolidados
transportados da região, coletados no município de Eldorado Paulista (SP), a fim de verificar se esses materiais
inconsolidados eram adequados para serem empregados como barreira selante na disposição desses resíduos.
Neste contexto, buscando complementar os estudos previamente realizados com o material inconsolidado
transportado, foram feitos ensaios de equilíbrio em lote (batch test) para verificar o potencial de adsorção do
mesmo, para tanto, foi escolhido o material inconsolidado que apresentou propriedades geológicas e geotécnicas
mais adequadas para o emprego que se pretende dar a esse solo. No ensaio foram empregados tempo de agitação
de 24 horas com o chumbo (Pb), nas concentrações 50, 100, 150, 200 e 250 mg/L e na razão solo:solução 1/5.
Este ensaio foi realizado na Universidade de Aveiro, o equipamento para determinação das concentrações de
chumbo foi o Espectrofotômetro de Absorção Atômica GBC® modelo Avanta Σ. Durante o ensaio foram
realizadas medições dos parâmetros físico-químicos (pH e CE) das amostras, para controle das condições do
experimento. Para interpretação dos dados obtidos no ensaio Batch Test foram geradas isotermas de adsorção a
partir dos modelos linear, Freundlich e Langmuir I e II. O solo transportado apresentou, de maneira geral, alta
capacidade de adsorção de chumbo (Pb), notadamente em baixas concentrações. Com o aumento das
concentrações de chumbo, o adsorvente (material inconsolidado transportado) apresentou menor afinidade pelo
metal, indicando saturação dos sítios de ligação em presença de altas concentrações desse elemento. A adsorção
do metal pelo material inconsolidado transportado foi melhor representada pelo modelo de Freundlich, com R2
igual a 0,987. Os parâmetros obtidos pelos modelos também mostraram a alta potencialidade de adsorção do solo
para esse metal, sendo o valor de Kf = 250,67 cm3.g-1 e SMáx = 1111,11 mg.g-1 determinados, respectivamente,
pelo modelo de Freundlich e Langmuir I. O material inconsolidado transportado analisado, de acordo com seu
potencial de adsorção e pelas caracterizações geológicas-geotécnicas previamente realizadas, apresenta boas
condições para adsorção de chumbo, principalmente nas concentrações de 50 e 100 mg/L. A menor porcentagem
de soluto adsorvido pelo solo (A%) foi para a concentração de 250 mg/L.
Palavras-chave: adsorção, chumbo, equilíbrio em lote.

INTRODUÇÃO
A deposição inadequada dos resíduos de mineração causa diversos problemas ambientais, notadamente,
a percolação de lixiviados pelas camadas de solo, sendo necessária a contenção dos contaminantes por meio de
soluções geotécnicas, como as barreiras selantes, as quais podem ser constituídas pelo próprio solo local que
apresente características adequadas para permitir a retenção desses componentes.
Neste contexto, para determinar se um solo é adequado ou não para ser empregado como barreira
selante, é necessário a caracterização geotécnica e geoquímica detalhada deste material. Assim, além dos ensaios
envolvendo as caracterizações das propriedades físicas do solo, é necessário avaliar a capacidade de adsorção
desse material. Para Boscov (2008), o conhecimento sobre o mecanismo de adsorção torna-se importante para o
melhoramento do projeto de deposição de resíduos, do diagnóstico de contaminação e do projeto de remediação.
Segundo Freeze e Cherry (1979), a adsorção é o processo pelo qual o soluto adere à superfície dos
sólidos, devido às forças de atração existentes no local. Estas forças são ocasionadas pelo desiquilíbrio causado
nas superfícies, resultantes de imperfeições ou substituições iônicas na estrutura cristalina dos minerais,
conhecida como, substituição isomórfica. As quebras de ligações nas estruturas da molécula, principalmente nas
extremidades, também podem causar o desiquilíbrio.
Ensaios de adsorção têm sido realizados em escala de laboratório por diversos pesquisadores para várias
aplicações. Com o aumento das preocupações ambientais, assim como a busca pela resolução de questões
relacionadas à contaminação por determinadas substancias, diversos estudos têm por objetivo encontrar e
entender a capacidade de adsorção de metais nos solos. Os principais ensaios para este fim são: ensaio de
equilíbrio em lote (“batch test”), de coluna ou dispersão e de difusão (Gabas, 2005).
A capacidade de adsorção dos solos, de acordo com Yong (2001), geralmente é determinada em
laboratório pelo ensaio de equilíbrio em lote (batch test), que consiste basicamente na agitação do solo em
soluções contendo contaminante, com diferentes concentrações e em temperatura constante específica. Quando a
solução com solo atinge o equilíbrio químico, ou seja, não há mais retenção pelo material sorvente, as fases são
separadas, sendo que a fase líquida segue para análise química para obtenção da concentração final da solução
em equilíbrio.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade de adsorção de um material inconsolidado
transportado, coletado no Vale do Ribeira, município de Eldorado Paulista (SP), por meio de ensaios de
equilíbrio em lote (batch test) empregando soluções do metal chumbo (Pb). Este elemento foi selecionado por
ser um dos metais identificados nos estudos de contaminação do solo e sistema fluvial, no Alto e Médio Vale do
Ribeira, cuja origem está associada ao lançamento e deposição inadequada de rejeitos de mineração. Esse metal
está associado frequentemente ao zinco, sendo os minerais esfalerita e galena os mais encontrados nos rejeitos de
mineração (Martyn, 1988).
MATERIAIS E MÉTODOS
A amostra de material inconsolidado (solo transportado) utilizada nesta pesquisa foi coletada em outubro
de 2011, no município de Eldorado Paulista (Vale do Ribeira), situado nas coordenadas 24º 31’ 12’’S e 48º 06’
29’’ W. Para esse estudo, optou-se por trabalhar com o material inconsolidado devido ao mesmo, de acordo com
os resultados obtidos por Rodriguez (2013), apresentar propriedades físicas e químicas mais adequadas para
serem empregados como barreiras selantes.
O material inconsolidado, primeiramente foi submetido a secagem à sombra por quatro dias e depois foi
quarteado e homogeneizado, sendo mantido em temperatura ambiente.
O ensaio de equilíbrio em lote (batch test) foi realizado no Laboratório de Geoquímica, do Departamento
de Geociências, da Universidade de Aveiro (Aveiro/Portugal) e seguiu metodologia proposta por Roy et al.
(1992) e por Zuquette et al. (2008). Baseando-se em experiências de estudos anteriores com os materiais
inconsolidados (transportados e residuais) coletados no município de Eldorado Paulista/SP (Rodriguez, 2013;
Silva, 2013; Marques, 2014) utilizou-se razão solo/solução de 1:5 e tempo de agitação de 24 horas. Desse modo,
a massa de solo utilizada foi de 10 g, e as soluções (volume de 50 mL) apresentaram concentrações de 50, 100,

150, 200 e 250 mg/L do metal chumbo (Pb), preparadas a partir de um sal de nitrato de chumbo da marca
VWR®. Os ensaios foram realizados com pH inferior a 6 e temperatura de aproximadamente 25 ºC, conforme
procedimentos descritos em Zuquette et al. (2008). Foram realizadas medidas de pH e condutividade elétrica
(CE) após mistura solo/solução (início do ensaio) e após agitação e filtração (depois de 24 horas).
As concentrações de equilíbrio foram estimadas pela análise das soluções obtidas por filtração no
Espectrofotômetro de Absorção Atômica GBC® modelo Avanta Σ, do Departamento de Geociências da
Universidade de Aveiro. Além disso, foram medidas pelo mesmo equipamento, as concentrações iniciais das
soluções e também as soluções-mãe.
A interpretação dos dados foi realizada por meio da elaboração das isotermas de adsorção, a partir dos
modelos Linear, Freundlich e Langmuir I e II.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para maior controle dos processos físico-químicos que atuam no ensaio, obteve-se valores de pH e CE
(condutividade elétrica) das amostras no início e final do ensaio. A partir dos dados de concentrações de chumbo
no equilíbrio (Ce) obtidos no ensaio de batch test, foi possível calcular as concentrações do metal adsorvidas
(∆C) e a massa adsorvida por unidade de solo (S) para as cinco concentrações (Tabela 1). A Figura 1 apresenta a
relação entre as concentrações adsorvidas e as concentrações em equilíbrio.
Tabela 1 – Resultados gerais obtidos no ensaio de equilíbrio.
Ensaio Batch Test - Adsorção de Pb pelo material inconsolidado transportado
Ct
(mg/L)

Massa de
solo (g)

50
100
150
200
250

10,003
10,009
10,006
10,008
10,006

CE
(μS/cm)

pH
Inicial
4,0
4,2
4,3
4,4
4,5

Final
4,9
4,5
4,2
4,0
3,8

Inicial
72,3
133,5
193,3
257,0
313,0

Final
93,5
131,0
170,0
226,0
271,0

Co
(mg/L)

Ce
(mg/L)

∆C
(mg/L)

S
(μg/g)

A (%)

58,50
107,10
161,10
212,20
256,50

1,29
9,38
21,55
36,45
54,50

57,21
97,73
139,55
175,75
202,00

285,97
488,18
697,35
878,05
1009,38

97,79
91,25
86,62
82,82
78,75

Ct – concentração teórica; CE - condutividade elétrica; Co – concentração real inicial da solução; Ce – concentração da solução em
equilíbrio; S – quantidade adsorvida (μg/g); ∆C – concentração adsorvida; A% – percentagem de soluto adsorvida pelo solo.

Figura 1 – Gráfico da concentração adsorvida de Pb nas amostras.
Em relação ao pH verifica-se que comparando as concentrações de Pb, ocorre um ligeiro aumento do pH
no início, com um aumento da concentração do metal. Após mistura com o solo e filtração das amostras, ocorre

o inverso, ou seja, há uma tendência para uma ligeira diminuição do pH à medida que se aumenta a concentração
dos metais na solução (Tabela 1). Além disso, para as menores concentrações (até 150 mg/L) de Pb, o pH final
foi superior ao medido no início. Já para as maiores concentrações há diminuição do pH no final, indicando
influência do solo nesse parâmetro.
Para a CE verifica-se que, com o aumento das concentrações de Pb, o valor de CE aumenta no início e
no final. Apenas para a concentração de 50 mg/L, o valor de CE inicial (72,3 μS/cm) foi menor que o valor final
(93,5 μS/cm), enquanto as outras concentrações tiveram diminuição do valor de CE no final.
De acordo com a relação entre a concentração adsorvida e a concentração inicial (A%), percebeu-se que
ocorreu uma diminuição dessa eficiência de adsorção a medida que se aumenta as concentrações. Dos resultados
também se observa que a adsorção de Pb é maior nos ensaios em que se utiliza soluções com menores
concentrações (o valor máximo de A% foi de 97,79% para concentração teórica de 50 mg/L, indicando alta
potencialidade de adsorção enquanto o valor mínimo de A% foi de 78,75% para concentração de 250 mg/L).
Além disso, apesar dos valores de S serem maiores nas concentrações de Pb mais altas, verifica-se que esse
aumento é menor à medida que se aumenta a concentração do metal (obteve-se uma diferença de 202,21 entre o
a concentração de 100 mg/L e 50 mg/L, enquanto a diferença é de 131,33 entre a concentração de 250 mg/L e
200 mg/L). De acordo com os resultados, podemos afirmar que o solo apresenta sinais de saturação em presença
das concentrações mais altas de Pb.
A Figura 2 apresenta os gráficos das isotermas de adsorção elaborados a partir dos modelos matemáticos
(Isoterma Linear, Freundlich e Langmuir I e II) para interpretação da adsorção do Pb pelo solo transportado.

Figura 2 – Isotermas de adsorção do ensaio de equilíbrio em lote.
De maneira geral, os modelos apresentaram uma boa representação dos valores do ensaio de equilíbrio
em lote. O modelo de Freundlich foi o que apresentou melhor ajuste (R2 = 0,987) aos dados obtidos
experimentalmente. O pior ajuste foi dado pelo modelo de Langmuir II, no qual a linearização forneceu erro
quadrático (R2) de 0,911. Segundo Zuquette et al. (2008), o valor de N menor que 1 obtido pelo modelo de
Freundlich indica que a adsorção de Pb por esse solo transportado é desfavorável. Além disso, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) apud (Alleoni e Melo,
2009) o valor de Kf obtido (250,67 cm3.g-1) indica elevada capacidade de adsorção. O valor de SMáx = 1111,11

mg.g-1 obtido pela Linearização I de Langmuir também reforça a alta potencialidade de adsorção do solo
transportado.
O material inconsolidado transportado apresentou elevada potencialidade de adsorção de Pb,
principalmente para as concentrações teóricas de 50 e 100 mg/L, demonstrando capacidade de retenção para esse
metal. Por outro lado, a concentração teórica que apresentou menor adsorção foi a de 250 mg/L, indicando que
quanto maior a concentração de Pb em solução maior a probabilidade de saturação do material inconsolidado, e
consequentemente menor retenção do mesmo.
AGRADECIMENTOS
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pela concessão das bolsas
referentes a essa pesquisa no país e no exterior (Processos 2014/02708-3 e 2014/24086-4).
À Universidade de Aveiro pelo acolhimento e disponibilização do espaço para realização da pesquisa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALLEONI, L.R.F.; MELO, V.F. (2009) Química e mineralogia de solos. Volume 2 - parte II - aplicações. Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, 685p.
BOSCOV, M. E. G. (2008). Geotecnia Ambiental. Oficina de Textos. São Paulo. 248p.
FREEZE, R. A. CHERRY, J. A. (1979). Groundwater. Prentice-Hall. 500 p.
GABAS, S.G. (2005). Avaliação da adsorção de cádmio e chumbo em solo laterítico por meio de extração sequencial. Tese
de Doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo – SP. 239 p. 205.
MARQUES, J. P. (2014). Caracterização geológica-geotécnica de solo residual de Eldorado Paulista (SP) para uso como
barreira selante. Trabalho de Graduação. Escola de Engenharia de São Carlos. 75p.
MARTYN, K. (1988). Mining and the freshwater environment. Elsevier Science Publishers. England.
RODRIGUEZ, J. R. (2013). Estudo da Viabilidade Geológica, Geotécnica e Geoquímica de Solos Argiloso como Barreiras
Selantes – Vale do Ribeira. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo.
122p.
ROY, W. R.; KRAPAC, I. G.; CHOU, S. F. J.; GRIFFIN, R. A. (1992). Batch type procedures for estimating soil
adsorption of chemicals. Technical resource document. EPA/530-SW-87-006-F, Cincinnati, EUA.
SILVA, B. M. C. (2013) Estudo da Adsorção de Chumbo (Pb) por Ensaios de Equilíbrio em Lote em Materiais
Inconsolidados: Município de Eldorado Paulista (Vale do Ribeira-SP). Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de
São Carlos. Universidade de São Paulo. 213p.
YONG, R. N. (2001). Geoenvironmental engineering: Contaminated soils, pollutant fate and mitigation. Boca Raton. 320p.
ZUQUETTE, L. V.; SILVA JR. E. M.; GARCIA, A. (2008). Aspectos de sorção para os materiais inconsolidados da
região de São Carlos (SP). Revista da Escola de Minas, v.1, nº2, p.219-230.

(Espaçamento simples 1,0)

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE DIGESTÃO DE PLANTA
FITORREMEDIADORA UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
(Espaçamento simples 1,0)

Letícia Pereira Araújo , Adriana Trópia de Abreu , Maurílio Assis Figueiredo , Mariangela Garcia Praça Leite4
& Alessandra Rodrigues Kozovits5.
(Espaçamento simples 1,0)
Universidade Federal de Ouro Preto
leparaujo@yahoo.com.br1
adrianatropia@gmail.com2
maurilioafigueiredo@gmail.com3
mgpleite@gmail.com4
arkozovits@gmail.com5

(Espaçamento simples 1,0)
(Espaçamento simples 1,0)

O Quadrilátero Ferrífero é uma região de Minas Gerais caracterizada pela grande diversidade mineralógica e,
consequentemente, intensa atividade de mineração, resultando na geração de grandes áreas com exposição de
substratos ricos em elementos tóxicos, o que dificulta a cobertura dessas áreas pela vegetação nativa. A
revegetação dessas áreas necessita da busca de espécies de plantas tolerantes a elevadas concentrações de
elementos tóxicos como é o caso de muitas plantas dos campos rupestres. No entanto, para conhecer o potencial
fitoestabilizador dessas espécies é necessário determinar a concentração dos elementos químicos em seus
tecidos, sendo assim, essa determinação é dependente da metodologia de digestão adotada. Contudo, não existem
metodologias especificas para plantas com estruturas anatômicas rústicas como as plantas dos campos rupestres.
Nesse trabalho buscou-se aperfeiçoar a digestão de plantas do campo rupestre por meio da otimização de uma
metodologia comumente utilizada na digestão de plantas por micro-ondas. Para isso, foi realizado um
planejamento experimental que possibilita uma investigação da influência das variáveis em um processo e a
forma de interação entre elas. Esta ferramenta, permite ainda a obtenção de valores das variáveis para otimização
dos resultados. Folhas e raízes de uma espécie nativa dos campos rupestres, Eremanthus erythropappus (DC.)
Macleish foram previamente preparadas e submetidas a diferentes condições de digestão por micro-ondas.
Assim, variou-se a quantidade de amostra (QA), concentração do HNO3 (CN) e tempo de digestão (TD). A
eficiência do processo de digestão foi mensurada determinando-se por ICP OES as concentrações de Ca, K, Mg,
P, S, Fe, Mn e Al. A análise estatística dos resultados obtidos na folha mostrou não haver diferença significativa
das variáveis de entrada nos níveis estudados, mas foi possível um estudo pontual dos experimentos, no qual foi
observado que o aumento do TD e CN e a redução do QA afetaram positivamente a concentração do Al e do Fe.
Para os outros elementos não foram observadas variações significativas. Já os dados das raízes possibilitaram um
estudo dos efeitos das variáveis estudadas e por meio do diagrama de Pareto foi possível verificar que os efeitos
de maior significância estatísticas foram (em ordem decrescente) QA, TD e CN, sendo que a interação das três
variáveis não foi significativa. Os resultados mostram que para as plantas dos campos rupestres é necessário uma
metodologia de digestão diferenciada. Para se chegar a melhor metodologia, esses dados serão usados para
propor um modelo de superfície de resposta utilizando o software Statistica versão 7, que mostrará as condições
otimizadas.
Palavras-chave: Geoquímica, plantas fitorremediadoras e digestão de amostras vegetais.
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A mineração é uma atividade que pode conflitar diretamente com geossítios, pois por gênese eles
constituem recursos minerais, passíveis de exploração econômica. As atividades minerárias tomam os
recursos abióticos como um bem a ser explorado, sendo possível mensurar economicamente o valor
dos mesmos. Por outro lado, os recursos minerais enquanto geossítios possuem uma significação
patrimonial, e pela sua subjetividade o seu valor não é reconhecido de modo unanime. No Brasil temos
instrumentos legislativos que suportam toda a atividade minerária, mas não temos instrumentos legais
específicos e diretos para a proteção da geodiversidade. Desta maneira, o mapeamento se mostra como
uma ferramenta interessante para prever as áreas de conflito entre a geoconservação destes sítios e as
áreas de mineração. Este trabalho objetivou realizar a elaboração de um mapa de conflitos entre a
exploração mineral e os geossítios do Projeto Geoparque Costões e Lagunas – RJ, a fim de auxiliar no
estabelecimento de medidas preventivas para a proteção dos sítios geológicos frente à ameaça
minerária. Para levantar os possíveis conflitos foram inicialmente utilizadas imagens do Google Earth,
sobre as quais foram sobrepostas as poligonais de processos minerários do DNPM e as coordenadas
geográficas dos geossítios, a fim de localizar as áreas de intercessão entre eles. A partir da averiguação
individual dos 30 geossítios do geoparque, verificou-se que 13 estão situados em áreas requeridas por
títulos minerários ou próximos a elas. A maioria dos processos minerários nestes pontos não se
encontra em fase de operação, caracterizando no momento apenas riscos potenciais para os geossítios.
Caso as minerações sejam autorizadas, os riscos podem se tornar reais. Com fundamento nestas
informações foi realizado o mapeamento dos pontos de conflitos com a utilização do software ArcGIS,
como subsídio para a implantação de estratégias de proteção anteriormente à instalação das minerações.
Com base nos resultados pode ser sugerido aos órgãos ambientais que determinem o levantamento da
geodiversidade quando da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) dos futuros
empreendimentos mineiros, prevendo os possíveis impactos da atividade sobre os geossítios. Esta é
uma prática que deveria ser prevista em lei, assim como a definição de terminologias para efetiva
proteção do patrimônio geológico brasileiro.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional – CAPES
Palavras-chave: mineração, geoconservação, conflito ambiental.
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O município de Cariacica localiza-se na região metropolitana de Vitória, ocupa as áreas montanhosas central do
Espírito Santo. Apresenta grande diversidade em se tratando de aspectos naturais e monumentos geológicos.
Apesar do seu grande potencial geoturístico, essa vertente do turismo ainda é pouco explorada no município.
Liccardo (2006) baseado nas definições sobre turismo geológico propõe que o Geoturismo pode ser empregado
para:{...} “facilitar o entendimento e fornecer facilidades de serviços para que turistas adquiram conhecimentos
da geologia e geomorfologia de um sítio, indo além de meros espectadores de uma beleza estética”. A ocupação
do município de Cariacica iniciou-se no século XVII e seus primeiros desbravadores foram os jesuítas na
tentativa de catequese das tribos indígenas localizadas na região. A grandiosidade do monumento rochoso
conhecido como Monte Moxuara, que o destaca dos demais, serviu de referência para os viajantes e aventureiros
do primeiro século no Brasil colônia, que percorriam os sertões do Espírito Santo em busca de novas terras e de
riquezas minerais. Conhecem-se duas versões para o nome do maciço rochoso; na linguagem indígena,
Mochuara quer dizer pedra irmã. Já nos relatos históricos a denominação deve-se aos corsários franceses que
aportaram na baía de Vitória no século XVI. Como a neblina encobria o monte e lembrava um imenso pano
branco para os homens do mar, usava-se a expressão mouchuir. A palavra que significa em francês lenço, se
pronuncia “muchuá”. Do monte descia o rio Carijacica, na língua tupi, chegada do homem branco que mais tarde
deu o nome ao município, quando foi suprimida a letra J. As nascentes localizadas no Moxuara deságuam nos
rios Formate e Bubu. Representa um dos montes mais imponentes da região metropolitana, ao lado do Mestre
Álvaro na Serra, e do morro do Convento da Penha em Vila Velha. O granito tem 724 metros de altitude e possui
em seus limites uma biodiversidade valiosa. Morada de espécies ameaçadas, como o araçá do mato, pau d’alho,
cobi da serra, cobi da pedra, jeriquitim e jeriquitibá. A fauna é composta pôr beija-flores, pica-paus, lagartos e
outros bichos. A correta utilização do turismo geológico, aliado ao já existente, poderá impulsionar e
conscientizar a comunidade local sobre a sustentabilidade e a conservação do monumento geológico, de
qualquer forma, o Geoturismo deve ser um turismo sustentável no sentido de permitir um desenvolvimento
turístico sem degradar ou esgotar os recursos que estão sendo utilizados na atividade. Somente assim nós
poderemos conhecer e aproveitar ainda mais nosso patrimônio geológico,proporcionando que as futuras gerações
também possam conhecê-lo.
Apoio: PROEX.
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A Fazenda Campos Novos foi construída pelos jesuítas no século XVII. Em sua história, além da presença dos
religiosos e portugueses, estão registradas as passagens de sambaquieiros, índios tupinambás, negros (escravos,
quilombolas e livres), agricultores, entre outros personagens importantes, como os naturalistas Charles Darwin,
Saint-Hilaire e Príncipe Maximiliano, além de D. Pedro II. A fazenda, mesmo necessitando de restauro, resistiu
ao tempo e hoje é tombada como patrimônio cultural estadual e federal. Por seus múltiplos atributos, pretende-se
instalar no local um Museu de História Natural, um centro de treinamento, um parque agroecológico, de trilhas
interpretativas, da sede do Geoparque e, também, do Núcleo de Memória e Documentação, que já está instalado
na Fazenda, cujo restauro está em processo. Como primeiro passo para atingir este objetivo, foi obtido apoio em
edital do CNPq, como parte dos projetos Caminhos de Darwin e Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio
de Janeiro, para estabelecimento de um espaço expositivo na fazenda, denominado “Proposta para criação do
Espaço Charles Darwin: difusão da ciência e cultura na Fazenda Campos Novos”. Uma das primeiras ações do
projeto foi reunir pesquisadores na área de geologia, solos, botânica, história, arqueólogos, ilustradores
científicos, entre outros, para identificar as riquezas naturais, pré-históricas e históricas, de forma a estabelecer
um projeto de uso do espaço construído e entorno. Este trabalho vem sendo realizado por pesquisadores da UFRJ
(Departamento de Geologia e Museu Nacional), da Embrapa-Solos, Jardim Botânico, UFRRuralRJ (Belas
Artes), CPRM, entre outros. Este mapeamento norteará o uso e ocupação futuro da área para instalação de um
Museu de História Natural, de um centro de treinamento, um parque agroecológico, de trilhas interpretativas, da
sede do Geoparque e, também, do Núcleo de Memória e Documentação, que já está instalado na Fazenda, cujo
restauro está em processo. Já foi identificada na fazenda e entorno a presença de diversos elementos e realizadas
atividades de campo para elaboração do mapa de uso e para formação de um acervo para a exposição e futuro
Museu, Entre eles pode-se destacar: sambaqui sobre o qual a fazenda está instalada; uma oficina lítica préhistórica nas imediações; paleolaguna que possivelmente alimentava com conchas os sambaquieiros;
paleofalésia; paleocanais fluviais; elementos indicadores de variação do nível do mar, como ossadas de baleias;
área natural com espécies vegetais e animais preservados; artefatos indígenas, cerâmica inglesa do século XIX,
entre outros atrativos. Pretende-se a criação de um espaço de caráter científico-cultural inovador para ampliar o
que já vem sendo realizado na fazenda, especialmente quanto à recepção de escolas e inserção nas atividades do
curso de turismo de Cabo Frio.
Apoio: Projeto apoiado pelo CNPq – Processo 458411/2013-2, chamada MCTI/CNP q/SECIS Nº 85/2013 –
Apoio à criação e ao desenvolvimento de Centros de Museus de Ciência e Tecnologia. A todos os pesquisadores
que aceitaram o desafio de construir este projeto e aos estudantes e professores da rede municipal e do Curso de
Turismo da Universidade Veiga de Almeida.
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A cidade do Rio de Janeiro é notoriamente reconhecia pelas belezas de sua paisagem natural esculpida
pelo intemperismo e pelo decorrer do tempo. Entretanto, a arquitetura colonial, que compõe o visual urbano
desta metrópole, guarda um pouco da paisagem ao ter, em suas edificações históricas, revestimentos de rochas
típicas da geologia regional da cidade, como o gnaisse facoidal e leptinito. Tais rochas fazem parte da grande
maioria das construções locais, contudo, veremos três com grande valor histórico e cultural para o País, que são:
Museu Nacional da Quinta da Boavista, o Paço Imperial e a Igreja da Candelária.
O revestimento, em pedra natural, sofre a influência do intemperismo físico e químico, evidenciando-se
sob a forma de morfologias de alteração, ou patologias. Tais agentes são potencializados pela poluição e
atividade humana e, também, pelo posicionamento geográfico destes prédios. Cada um dos patrimônios
estudados está localizado em pontos com características diferentes, por isso, este estudo objetiva reconhecer a
composição da química da superfície das rochas, das fachadas desses três edifícios, com a finalidade de
comparar a distribuição dos componentes presentes e averiguar quais são os fatores que levam às maiores
concentrações observadas. Buscou-se, também, compreender de que forma esses elementos reagem quando
associados: às águas pluviais, aos minerais das rochas e à manutenção predial, bem como de que maneira podem
estar produzindo diversas alterações nas rochas dessas edificações.
Para isso, fez-se registro fotográfico dos problemas observados em campo e coletou-se água destilada
aspergida sobre a superfície das rochas, levando o material desta lavagem para análise química feita através do
método de espectrofotometria de emissão ótica por absorção atômica realizado nas dependências do Centro de
Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro (CETEM) pela Coordenação de Análises Minerais (COAM). Este tipo de
análise permite que sejam observados resultados quantitativos sobre as concentrações dos elementos químicos
presentes nas rochas das fachadas estudadas.
Como resultado, a análise química da Igreja da Candelária mostrou que os elementos que mais se
destacam são o Cloro e o Enxofre, principalmente, nas fachadas norte e sul podendo estar associados ao spray
salino e à poluição. O Paço Imperial apresenta em todas as laterais, valores elevados para Enxofre, associado à
poluição, na fachada sul e leste apresenta valores elevados para Cloro e Cálcio, explicados, respectivamente pelo
spray salino e alteração mineral de microclinas e calcário. Já, o Museu Nacional da Quinta da Boavista,
apresentou na lateral esquerda da fachada leste as maiores concentrações de Enxofre, Cloro, Sódio e Cálcio
associados â poluição e alteração de minerais.
Quando se trata de degradação da rocha, não somente o clima, mas também as condições ambientais são
importantes fatores no comportamento dos materiais. No estudo destas três edificações históricas, verificou-se a
existência um elemento em comum que se destaca: o Enxofre que acaba por indicar os elevados níveis de
poluição da cidade, uma vez que, este elemento não se faz presente em quantidades relevantes nas rochas que
compõem essas fachadas. No caso dos edifícios do Paço Imperial e Igreja da Candelária há maiores
concentrações de Cloro nas fachas sul e leste, posicionadas á favor dos ventos que carregam os sais dissolvidos
sob a forma de spray salino.
Apoio: Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Centro de Tecnologia Mineral (CETEM).
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RESUMO

Paço Imperial representa uma edificação colonial com grande valor histórico e cultural, que se localiza
no centro da cidade do Rio de Janeiro. Foi construído no século XVIII e ornamentado principalmente
calcário Lioz, trazido de Portugal, e com rochas metamórficas oriundas de pedreiras da própria cidade,
como o gnaisse facoidal e o leptinito. Tais quais as rochas nos afloramentos, as usadas como materiais
de construção sofrem modificações devido a ação intempérica associada às condições do ambiente em
que o material rochoso se encontra, produzindo alteração tanto física quanto química. Além dos fatores
intempéricos naturais como clima, relevo e agentes biológicos, alia-se fatores antrópicos, como a
poluição e a depredação, produzindo mais desgaste e, consequentemente, interferindo na durabilidade
das rochas usadas como cantaria. A perda das características originais das rochas também pode ser
chamada de morfologias de alteração, que representam o resultado do efeito prolongado causado pelo
intemperismo. Ao estudá-las é possível verificar o registro dos seus efeitos tanto nas rochas dos
afloramentos, quanto nos monumentos pétreos. O objetivo do presente trabalho foi realizar o
mapeamento das litologias e das formas de degradação sofridas na fachada da edificação do Paço
Imperial. A identificação da distribuição das rochas e das morfologias de alteração permite quantificar
os problemas existentes e, assim, atribuir uma origem para eles. Este mapeamento foi feito através do
uso do software ArcGIS versão 10, e dentro do ArcGIS, o programa ArcMAP 10, componente de
construção e análise de mapas. O mapeamento das alterações, foi realizado tendo-se em mãos o
glossário “Illustrated glossary on stone deterioration patterns”, editado pelo ICOMOS – International
Council on Monuments and Sites. Foram realizadas análises químicas da água destilada aspergida sobre
as rocha, utilizando-se o método de espectrofotometria de emissão ótica por absorção atômica realizado
nas dependências do Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro (CETEM) pela Coordenação de
Análises Minerais (COAM). Para confecção do mapeamento foi utilizadas uma imagem da fachada da
edificação: um desenho para definição de seus contornos para localização das alterações verificadas e
fotografadas em campo, sendo assim, o croquis com o mapeamento dos danos identificados. Cada
alteração foi delimitada como um polígono e classificando o tipo de alteração correspondente. Em
seguida, foi feito o mesmo para as rochas. Com todos os contornos, marcações e classificações feitas,
uniram-se todas as camadas de temas para construção do mapa final que incluiu as alterações e
litologias, bem como legenda e escala. Após esta etapa, foram feitos gráficos com a porcentagem de
cada elemento presente, tanto rochas, quanto formas de degradação. As principais feições de
degradação que esta construção apresenta são principalmente alteração cromática (51%), crosta negra
(27,6%), perda de material (8%) e esfoliação (4%). Em associação à análise química realizada, a
interpretação leva a crer que o principal elemento presente na superfície das rochas é o enxofre
associado à poluição proveniente do escapamento dos automóveis que promove as alterações como
depósito de crosta negra e alteração cromática.

Palavras-chave: Geoconservação, Intemperismo, Mapeamento, Morfologias de Alteração

1. INTRODUÇÃO
Paço Imperial é uma construção do período colonial localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Foi construído no século XVIII e sofreu modificações ao longo do tempo, segundo (Campelo,1984). É
ornamentado em calcário Lioz e rochas metamórficas oriundas da própria cidade, como o gnaisse facoidal e
leptinito. Além dos fatores intempéricos naturais atuantes em todas as rochas, como clima, relevo e agentes
biológicos, alia-se fatores antrópicos, como a poluição e depredação elevando o desgaste e reduzindo a
durabilidade. A perda das feições originais dos maternais pétreos também é chamada de morfologias de
alteração, e representa o resultado dos efeitos do intemperismo. Ao estudá-las é possível verificar seu registro e
buscar suas causas.
O objetivo do presente trabalho foi mapear as litologias e seus defeitos na fachada do Paço Imperial. A
identificação e distribuição do que foi observado permitiu-nos quantificar os problemas existentes e atribuir uma
possível origem. Este mapeamento foi feito com o software ArcGIS versão 10. As principais feições de
degradação mapeadas foram: alteração cromática, crosta negra, perda de material, e esfoliação. Em associação à
análise química realizada, viu-se picos de enxofre e estariam associados à liberação de poluentes liberados pelos
automóveis.
2. METODOLOGIA
Este trabalho fundamentou-se em pesquisas históricas e bibliográficas, bem como em visitas ao local
estudado com a finalidade de observar a distribuição das rochas e suas morfologias de alterações. Também,
foram coletadas amostras de soluções de água de lavagem da superfície para posteriores análises químicas
composicionais.
Para o mapeamento das alterações, foi utilizado, como principal referência em campo, o
glossário:“Illustrated glossary on stone deterioration patterns”. Com o auxílio deste material ilustrado e um
desenho em branco da fachada, foi possível acrescentar, neste desenho, as informações observadas, criando-se
um croquis com a distribuição e alterações e das rochas.
Para realização do mapeamento foi utilizada uma imagem da fachada da edificação: um desenho em
branco, retirada do site: http://caminhosdorio.com, para definição de seus contornos servindo como base para o
croquis do mapeamento das morfologias de alteração identificadas em campo e em fotografias. O mapeamento
foi feito com auxílio do software ArcGIS versão 10 que é um sistema de informação geográfica frequentemente
utilizado na análise e construção de mapas temáticos. Para este trabalho, foi manipulado, dentro do ArcGIS, o
programa ArcMAP 10, componente para construção e análise de mapas.
Cada alteração foi delimitada como um polígono, detalhando sua forma e classificando o tipo de alteração
correspondente. Em seguida, foi feito o mesmo para as rochas. Utilizando polígonos para marcar a distribuição
das mesmas e classificá-las. Com todos os contornos, marcações e classificações feitas, uniram-se todas as
camadas de temas para construção do mapa final que incluiu as alterações e litologias, bem como legenda e
escala. Após esta etapa, foram feitos gráficos com a porcentagem de cada elemento presente, tanto rochas,
quanto formas de degradação.
A fim de complementar o mapeamento, foram realizadas análises químicas da água de lavagem de cada
tipo de rocha, por meio de coleta da água destilada aspergida sobre as rochas e coletadas com frascos plásticos
higienizados de 50ml utilizando-se o método de espectrofotometria de emissão ótica por absorção atômica com
plasma induzido realizado nas dependências do Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro (CETEM) pela
Coordenação de Análises Minerais (COAM). Este método permite que sejam observados valores quantitativos a
respeito das concentrações dos elementos químicos presentes na superfície das rochas da fachada estudada, para
que sejam avaliadas as proporções entre cada um e, assim, determinar suas possíveis origens e correlação com os
problemas encontrados.
Também foi verificada a disposição geográfica desta construção histórica no centro da cidade do Rio de
Janeiro e os elementos que compõem seu entorno, como por exemplo, a proximidade com o mar, com a via
Perimetral, atualmente demolida nesta parte da cidade. Há também a proximidade da face SW do prédio com a
Rua Primeiro de Março, uma das com maior fluxo de automóveis do Centro, e a presença do Mergulhão da
Praça XV de Novembro, na face NE.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao identificar as principais rochas que compõem o Paço Imperial e, posteriormente, trabalhar as imagens com o
programa ArcMap10, verificou-se a presença de quatro tipos litológicos: calcário Lioz, gnaisse facoidal, leptinito
e granito, distribuídos de acordo com a figura1 abaixo.

Figura 1. Mapeamento das litologias que compõem a fachada principal do prédio do Paço Imperial. Feito com o software
ArcGis no programa ArcMap10.

Em relação às morfologias de alteração, verificou-se que as mesmas distribuem-se de acordo com a figura 2.

Figura 2. Mapeamento das morfologias de alteração das rochas que compõem a fachada do prédio do Paço Imperial, do Rio
de Janeiro. Feito com software ArcGis10.

A maior porcentagem de rochas usadas na fachada principal é representada pelo calcário Lioz, com 66%
dos elementos dos elementos pétreos. Em seguida, o gnaisse facoidal com c 17%, o leptinito com 12% e por fim

o granito (5%), conforme pode ser visto na figura 3. Percebe-se, também, que as morfologias de alteração mais
evidentes são representadas pelas maiores porcentagens de alteração cromática (51%), crosta negra (27,6%),
perda de massa (8%), colonização biológica (4,52%), esfoliação (4%), missing part (2,7%), alteração cromática
leve (1,35%), erosão diferenciada (0,9%), e oxidação e fissuras (0,45%) (Figura 3).

Figura 3. Quantificação das rochas e seus defeitos na fachada do Paço Imperial, Rio de Janeiro.

A análise química da água destilada, aspergida e coletada em pontos da fachada, mostrou a marcante
presença de Enxofre (S), Sódio (Na) e Cálcio (Ca) conforme a figura 4, indicando a influência da poluição em
função da presença do enxofre que não ocorre nas rochas mapeadas.
Verifica-se, também, a alteração de minerais ricos em cálcio como a microclina do gnaisse facoidal e o
próprio calcário Lioz. A presença do sódio provavelmente estaria associada ao elemento cloro formando o
cloreto de sódio evidenciando este composto como proveniente do spray salino, devido à proximidade da
fachada com o mar. Porém, a análise dos elementos não pôde demonstrar o elemento cloro em função do volume
de material coletado.

Figura 4. Correlação entre os pontos de coleta de água de lavagem para análise química da antiga fachada principal do Paço
Imperial e os elementos químicos encontrados, sendo o enxofre com maior concentração.

5. CONCLUSÕES
A origem dos problemas encontrados com o mapeamento dos danos da fachada do Paço Imperial está
associada a diversos elementos, tanto em escala macroscópica, quanto em escala microscópica. Em grande
escala, as morfologias de alteração encontradas estão relacionadas à localização do edifício em um grande centro
urbano em meio ao constante fluxo de automóveis no seu entorno, o que justifica a maior porcentagem para o
elemento enxofre encontrada na análise química e explica as maiores porcentagens para o aparecimento de
crostas negras e alterações cromáticas devido à queima do combustível fóssil liberado pelos veículos e a
posterior deposição na superfície das rochas.
A fachada mapeada tem frente NE e faceia a orla do porto, onde se encontra o serviço de transporte de
barcas da cidade, e onde funcionava uma passagem subterrânea denominada Mergulhão da Praça XV de
Novembro, a proximidade com o mar explica a existência de íons de cloro e sódio, associados ao spray salino,
que podem formar eflorescências. Este tipo de trabalho mostra grande valor na área dos estudos de conservação
de edificações históricas que apresentam elementos pétreos em suas fachadas, pois permitem quantificar os
problemas e averiguar as causas, para que, assim, as melhores providências sejam tomadas tendo um
embasamento científico.
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O Espírito Santo possuiu entre suas singularidades, grande potencial para a aplicação do conceito de
Geoturismo, promovendo a Geoconservação, a preservação e divulgação do patrimônio geológico e a aplicação
do conceito de desenvolvimento sustentável. Tal fato refere-se à abundância do patrimônio geológico que
abrange toda sua extensão territorial. Em contrapartida, pouco deste potencial é explorado, porém é possível
identificar de forma contundente vários pontos positivos para desenvolver práticas de agroturismo e geoturismo.
Na aplicação de tais ramificações do turismo, pode-se aproveitar de instalações rurais já existentes, e da rica
ocorrência de monumentos geológicos locais para desenvolver economicamente a região de implantação,
respectivamente. Através de um Plano de Desenvolvimento Nacional do Turismo o Espírito Santo foi dividido
em regiões turísticas, e a região dos Doces Pontões é uma em que estas atividades podem ser desenvolvidas
devido a grande quantidade de monumentos geológicos ali presentes. Nessa região insere-se o Parque Nacional
dos Pontões Capixabas, onde existem várias cachoeiras e formações rochosas em que é possível realizar
caminhadas ecológicas, alpinismo, rapel, além de contemplação da fauna e flora local. Em Pancas, localiza-se a
Pedra a Agulha, a segunda maior chaminé rochosa do Brasil, é um destes pontos em que até já ocorrempode-se
implementar visitações de grupos. Esse município sedia anualmente uma das etapas do Campeonato Brasileiro
de vôo livre e parapente, atividade que já traz alguns turistas a região, que poderiam enriquecer sua experiência
turística visitando os demais pontos de ocorrência de monumentos geológicos. Existem também propriedades
rurais que já exercem o agroturismo, como exemplo pode-se citar a Reserva Ângelo Maniero que é uma fazenda
que possui uma das mais importantes áreas preservadas e protegidas do município de Itarana, que visa a
educação e preservação ambiental; e proporciona o lazer das famílias que visitam o local. Esta reserva serve
como exemplo de que é possível e viável o desenvolvimento do agroturismo e evidenciando que outros
produtores rurais podem passar a desenvolver tais práticas. Em contrapartida, observa-se que a região carece de
investimento em infraestrutura para os atrativos, já que a maioria dos monumentos possui acesso rudimentar,
aberto pelos próprios moradores da região. Para o desenvolvimento do agroturismo é necessário que os
proprietários rurais recebam o correto treinamento e o acesso à informação do potencial que suas propriedades
possuem. No geral, além dos problemas pontuados, a região precisa de divulgação, para colocar em destaque
todos os atrativos e atividades que podem ser realizados nestes locais. Quando se enfatiza os atrativos que foram
mencionados, fica claro que o desenvolvimento deste tipo de turismo pode trazer imenso retorno econômico para
as zonas rurais do norte do estado do Espírito Santo. Este trabalho faz parte do projeto de criação do Núcleo em
Extensão em agro e Geoturismo do Pólo Colatina, que conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário e do CNPq.
Apoio: MDA/CNPq
Palavras-chave: Geoturismo, Agroturismo, Doces Pontões Capixabas.

GEOPARQUE COSTÕES E LAGUNAS DO RIO DE JANEIRO: FACILIDADES E DIFICULDADES
Kátia Leite Mansur1, Eliane Guedes 2, Gisele Ferolla Vasconcelos 3
1

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, e-mail:
katia@geologia.ufrj.br;
2
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Museu Nacional, Departamento de Geologia e
Paleontologia, e-mail: eguedes@mn.ufrj.br;
3
Geologisches Institut do ETHz – Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, e-mail: gisele.ferollavasconcelos@erdw.ethz.ch.

A proposta para implantação do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro vem sendo construída desde
2010. Ela apresenta muitas facilidades para implementação e, também muitas dificuldades. A maior facilidade é
a existência em seu território de um patrimônio geológico de alta relevância internacional. Estão registrados 304
sítios divididos em: 94 Geossítios, 104 Sítios culturais, 112 Sítios Ambientais e 188 Sítios Turísticos o que
justifica a criação de um geoparque. A maior dificuldade, comum a muitas propostas de geoparque no Brasil, é
conseguir o verdadeiro envolvimento da comunidade local. Como avanços já alcançados estão a caracterização e
divulgação de geossítios, por meio dos projetos Caminhos Geológicos e Caminhos de Darwin, publicações,
dissertações, monografias, eventos, vídeo, inserções na mídia e pelo facebook. A marca do Geoparque foi
elaborada e cadastrada no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Também foi organizado um
projeto de Educação Ambiental, denominado “Os Super Feras”, cujos personagens são divulgados na forma de
livros e que são os mascotes do geoparque. Para eles foram desenvolvidos bonecos e sugeridos geoprodutos.
Projetos para apoio à formação em geociências foram desenvolvidos para os professores do Ensino Fundamental
e Médio locais. Também, um projeto-piloto para construção de Espaços de Geodiversidade locais está em
andamento em Armação dos Búzios. As ações para envolvimento da população, atores locais e instituições
baseiam-se em reuniões e palestras abertas e contatos com entidades públicas, privadas e terceiro setor, além de
ambientalistas e pesquisadores das regiões. Vem sendo realizado um projeto para revitalização da fazenda
Campos Novos, em Cabo Frio, sede central do Geoparque. Em São João da Barra já existe uma sede local e em
Araruama está sendo organizada a próxima. Um comitê gestor provisório foi instituído com representantes de
órgãos públicos da área de C&T, Meio Ambiente, Cultura e Educação, Universidades e ONGs. Estudos vêm
sendo realizados de forma a identificar a percepção da população local sobre seus geossítios, geoconservação e
uso e ocupação das terras no território do Geoparque, de forma a orientar as ações futuras. Foi realizado o
cruzamento dos dados de localização dos geossítios com a existência de proteção legal. Constatou-se que, apesar
de muitos estarem localizados em APPs – Áreas de Preservação Permanente, isto não tem sido suficiente para
protegê-los. Uma rede de organizações, ambientalistas e pesquisadores vem sendo estruturada para lutar de
forma integrada para a proteção e contra a degradação dos sítios. Também, as mudanças políticas nos
municípios, os interesses econômicos envolvidos no licenciamento ambiental de atividades em áreas de
ocorrência de geossítios e a dificuldade de montagem de uma comissão de representantes municipais que
trabalhe na construção local do Geoparque tem sido os principais problemas identificados. Conclui-se que houve
muitos avanços nestes cinco anos de atuação para construir o Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro.
Porém há muito a ser construído e, nessa construção, os principais aspectos a serem contemplados dizem
respeito à montagem de uma estrutura profissional para gestão e, também, à aceitação, pelo poder licenciador
ambiental, da figura de Patrimônio Geológico como importante na gestão do território.
Apoio: CNPq, FAPERJ, SEDEIS, todos os pesquisadores e aqueles que vivem e trabalham no território do
Geoparque.
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RESUMO: A história de implementação da indústria no estado do Espírito Santo proporcionou geograficamente
o desenvolvimento das regiões metropolitanas a grande Vitória. Em contrapartida as outras regiões se aplicaram
em desenvolver a agricultura familiar como no caso da região objeto de estudo. Dentro das oportunidades que
podem ser exploradas como fonte de renda para os produtores rurais desta região está o geoturismo e o
agroturismo. A metodologia empregada envolveu compilação bibliográfica e revisão de dados apontados para
ressaltar possíveis potenciais ainda não explorados como turismo e fonte de renda desta região. A partir deste
trabalho foram apontados locais para o desenvolvimento deste tipo de turismo.
Palavras-chave: Geoturismo, Agroturismo, Colatina.

INTRODUÇÃO
O segmento turístico tem se reinventado a fim de suprir a necessidade da população que procura
atividades que estejam ligados à contemplação da natureza, esportes radicais e resgate de patrimônio cultural. Já
que atualmente o turismo tem sido um enorme “consumidor” da natureza, e daquilo que ela proporciona, com
rotas ecológicas e alternativas.
A história de implementação da indústria no estado do Espírito Santo proporcionou geograficamente o
desenvolvimento das regiões metropolitanas a grande Vitória, além de um avanço considerável quanto ao
desenvolvimento das indústrias, portos e siderúrgicas. Em contrapartida as outras regiões se aplicaram em
desenvolver a agricultura familiar. Os municípios do Polo Colatina estão entre aqueles que desenvolveram estas
atividades a fim de suprir suas necessidades econômicas. Neste Polo estão incluídos 12 municípios, são eles:
Colatina, Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Mantenópolis, Governador Lindemberg, São roque do Canãa, São
Domingos do Norte, Baixo Guandu, Pancas, Marilândia, Itaguaçu e Itarana. As atividades econômicas desta
região que se destacam são: produção de café, confecções, pecuária, cerâmica, olericultura, avicultura, além do
agroturismo.
O agroturismo é definido como aquele que traz o turista ao convívio social das práticas das propriedades
rurais, proporcionando o contato com animais e a natureza; e ainda pode ser definido como atividades que
possam estar ligadas a conservação dos recursos naturais renováveis; no resgate do artesanato e do patrimônio
cultural que gerem empregos diretos e indiretos. Já o geoturismo é aquele que busca evidenciar e explorar o
patrimônio geológico: cachoeiras, maciços rochosos, quedas d’água e contemplação da natureza, além do
turismo de aventura. Esse braço do turismo mescla as várias modalidades como turismo verde, turismo
esportivo, turismo cultural, ecoturismo dentre outros.
Considerando que atividades como o geoturismo e o agroturismo podem gerar desenvolvimento
econômico para esta região, este estudo busca identificar possíveis pontos para desenvolvimento deste tipo de
turismo, bem como ressaltar o potencial para o geoturismo e agroturismo desta região. Este trabalho faz parte do
projeto de criação do Núcleo em Extensão em agro e Geoturismo do Pólo Colatina, que conta com o apoio do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e do CNPq.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia aplicada deste trabalho envolveu a compilação, levantamento e pesquisa a dados
bibliográficos já existentes. Além da analise e interpretação de obras pertinentes ao tema. Foram utilizados
dados publicados para a listagem de pontos que podem ser de interesse geoturismo em torno dos 12 municípios
que compõem a região do Polo Colatina.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A região do Polo Colatina fica localizada na região centro-oeste do estado do Espírito Santo, e a maioria
dos municípios desta região fazem parte da Região dos Doces Pontões, uma das regiões turísticas criadas pelo
governo para incentivar o desenvolvimento do turismo. Esta região capixaba vem se destacando em todas as
ramificações do turismo, desde o lazer, turismo rural, de aventura e ecológico, até experiências gastronômicas. O
destaque deu-se a partir da criação do Parque Nacional dos Pontões Capixabas em julho de 2004. Atualmente o
Parque é requisitado por turistas que procuram fazer trilhas e caminhadas, e escaladas em locais conhecidos
como a Pedra da Agulha, Pedra do Camelo, Pedra do Leitão, e também o Salão de Pedras. Apesar de haver um
grande potencial para a exploração turística nesses locais, ainda há pouco investimento em infraestrutura. As
trilhas da região foram abertas de forma rudimentar pelos moradores da região, mostrando que há pouco
investimento em proporcionar uma melhor estrutura para a os turistas.
Uma das diretrizes deste programa é apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo nestas regiões.
Através de compilação de alguns dados foi possível apontar potenciais pontos para a prática de atividade de
geoturismo e agroturismo. Em Pancas locais como a Rampa de Parapente, Pedra da Gaveta, Pedra da Colina são
de grande relevância para o geoturismo, sendo que grupos ocasionais já fazem subida a esses pontos, e a rampa
de parapente sedia a etapa Capixaba de voo livre e parapente. Já em Itarana a exploração agroturística está em
andamento. A Serra do Limoeiro e a Serra do Bananal circundam o município propiciando uma imponente
paisagem, nesta área fica localizado também o Vale do Sossego onde agricultores da região se organizaram em
uma associação em que são produzidos doces artesanais, produção de mel, além do Pesque Pague Dois Amores.
No município também está localizado a Reserva Ângelo Maniero, que é uma das mais importantes áreas
preservadas, e um dos objetivos desta reserva é a preservação e educação ambiental, além de proporcionar lazer
às famílias que visitam o local.
O desenvolvimento do agroturismo deve se aproveitar de propriedades já existentes, considerando que o
objetivo é trazer o turista para o convívio com as práticas rurais, mantendo contato com animais e a natureza.Os
outros municípios da região possuem inúmeras cachoeiras como a Cachoeira da Lapa, e a Cachoeira Christofári
em Itaguaçu; em São Roque do Canaã a Cachoeira das Pedras e a Cachoeira São Pedro. Todos estes locais
podem ser explorados como rota turística.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O geoturismo pode é um segmento que busca priorizar a exploração dos aspectos naturais, além de
proporcionar experiências que englobam a contemplação dos recursos naturais, além de oferecer informações
sobre a origem e formação destes pontos. E o agroturismo visa o convívio social das práticas das propriedades
rurais. Ainda pode ser definida como atividades que possam estar ligadas a conservação dos recursos naturais
renováveis; no resgate do artesanato e do patrimônio cultural que gerem empregos diretos e indiretos.
Estas atividades atraem visibilidade e podem proporcionar um aquecimento na economia da região. Porém
algumas medidas devem ser tomadas para que este cenário mude e este setor possa se desenvolver e se tornar
economicamente viável. Amparo legal para agricultores e futuros empreendedores do setor se faz extremamente
necessário, e mais que isso é preciso que aqueles que não tenham acesso às informações, sejam instruídos para
desenvolver em suas propriedades turismo que atraia os olhos de curiosos que anseiam por diferentes ocupações
para os feriados e fins de semana. Este tipo de turismo neta região é considerado pelo governo do Estado como
incipiente que necessita melhorar sua competitividade, e qualificar sua estrutura, tanto física quanto humana,
além de oxigenar seus atrativos. Sendo assim planos para melhorar e aperfeiçoar a oferta deste tipo de demanda
é necessário, além de divulgação para impulsionar a região de forma que transforme para melhor a economia
regional. Os potenciais turistas precisam saber da existência destas regiões para que possam se interessar em
visitar. Sem qualquer dúvida podemos afirmar que o potencial agroturístico e geoturístico é evidente, porém

necessário programar e direcionar os esforços para profissionalizar a mão de obra e a estrutura física. Todas estas
medidas devem se juntar a educação ambiental para haver uma utilização consciente dos recursos naturais. Estes
esforços resultaram em as vantagens e benefícios econômicos, sociais e ambientais.
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Resumo
Este trabalho por finalidade levantar um novo segmento do turismo na Sede do município de Domingos Martins,
o Geoturismo. Tal como ocorre com a localidade de Pedra Azul, a sede do município apresenta grande potencial
geoturístico, até então pouco explorado por falta de divulgação de catalogação dos principais pontos
geoturísticos ali encontrados. Atualmente existem dois circuitos turísticos na região, mas estes não possuem
atividades geoturísticas, o que acarreta uma limitação em termos de geodiversidade que poderia ser explorada
pelo turista. A implementação desta nova atividade turística contribuiria para o melhor desenvolvimento do
distrito, que tem como uma das principais bases econômica o turismo.
Palavras-chave: Agroturismo, Geoturismo, Domingos Martins, Sede
1 INTRODUÇÃO
O município de Domingos Martins está localizado a 43km da capital do Estado do Espírito Santo e é
bastante conhecido pelos seus traços da colonização ítalo-germânica. Ele está dividido em 7 distritos (Aracê,
Biriricas, Melgaço, Paraju, Ponto Alto, Santa Isabel e Sede), que possuem um amplo potencial geoturístico.
A sede do município, mais conhecida como “campinho”, está a 540 metros de altitude, disponibiliza uma
bela paisagem montanhosa, de relevo acidentado, fazendo parte dos Patamares escalonados do Sul Capixaba,
(RadamBrasil, 1983) e está localizada na região serrana central do estado (região formada por terras altas,
montanhosas e “frias”, localizadas ao sul do Rio Doce).
Muitos turistas chegam, todos os anos, em Domingos Martins, com o intuito de estar em contato com a
natureza, no entanto seu destino final , na maioria das vezes, termina por restringir-se aos circuitos turísticos já
conhecidos, criando-se assim uma limitação nas opções existentes na região, principalmente no que tange aos
monumentos naturais ali presentes. O destino mais frequente é o circuito Pedra Azul, que possui mais
desenvolvimento em relação ao turismo, pois há trabalho de agroturismo e ecoturismo na região.
2 CIRCUITOS TURÍSTICOS
Na Sede do município há dois circuitos turísticos potenciais importantes, o circuito do galo que dista
cerca de 6 km de “campinho” e o circuito do chapéu que se localiza a 3 km. No primeiro Circuito, o turista pode
observar três cachoeiras durante o percurso onde são praticadas atividades de rapel, sendo a mais conhecida a
que possui cerca de 50m de altura (ver figura 1). No segundo Circuito, a 870 metros de altitude, é possível
observar belas paisagens, com vistas aos maciços rochosos da região, além da prática de caminhadas ecológicas.
A região também possui uma reserva biológica localizada no ponto mais alto de “campinho”, a 850
metros de altitude, a Reserva Kautsky (ver figura 2) com uma área de 300.000 m de mata atlântica preservada.

A reserva foi utilizada por muitos anos para estudos do orquidólogo Roberto Anselmo Kautsky e hoje é
gerenciada pelo instituto Roberto Anselmo Kautsky que é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de
desenvolver ações de recuperação e preservação do ambiente, divulgação do patrimônio histórico e preservação
do patrimônio natural.

Figura 01: Cascata do Galo
Fonte: Planeta Vertical

Figura 02: Reserva Kautsky
Fonte: Férias Brasil, enviada por Leidy

3 GEOTURISMO
O Geoturismo pode ser definido como um segmento do turismo realizado em áreas naturais, para que as
pessoas interessadas possam conhecer a área geológica e geomorfológica de determinado local. Recentemente é
definido como:
Uma forma de turismo de área natural que incide especificamente sobre a geologia e
paisagens. Promove turismo em geosítios, conservação da geodiversidade e
compreensão dos fenômenos geológicos. Isto é alcançado por meio de visitas
independentes aos georecursos, uso de geotrilhas, e mirantes, vistas guiadas,
geoatividades e suporte a centros de interpretação geológica (NEWSOME,
DOWLING, 2010).
A Sede do município de Domingos Martins, apesar de ter dois circuitos turísticos e uma reserva
biológica, carece de uma maior divulgação dos monumentos naturais ali presentes. Necessitando, ainda, de uma
melhor infraestrutura aos potenciais locais geoturísticos, que atualmente, devido ao pouco conhecimento e
divulgação, é muito deficitária. As cachoeiras presentes no circuito do galo não possuem trabalhos de
preservação do patrimônio geológico e ambiental, bem como carecem de uma descrição técnica sobre os
monumentos rochosos associados. Também não é presente a orientação aos turistas sobre tais circuitos,
mostrando que não é investido muito nesta parte.

4 CONCLUSÃO
A Sede do município de Domingos Martins, apesar de possuir muitos ambientes geológicos propícios
para a implantação do geoturismo, o mesmo não é realizado, deixando a economia turística baseada em outras
cadeias, e com isso deixando também de gerar empregos em áreas naturais e contribuir para a preservação.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo propor atividades turísticas, em especial atividades ligadas ao
agroturismo e ao geoturismo, na região do Caparaó de forma a ajudar o fortalecimento da economia local, a
geração de emprego e renda dos seus residentes, bem como valorização histórica cultural e do patrimônio
ambiental da área rural. Entende-se agroturismo como uma atividade desenvolvida no espaço rural que promove
a interação dos agricultores familiares e os seus visitantes e, assim, compartilha o modo de vida no campo.
Paralelo ao agroturismo tem-se o geoturismo, que por definição, busca aliar a conservação dos patrimônios
naturais com atividades turísticas ligadas à valorização e reconhecimento das mesmas, apoiando-se na
informação e construção do saber das características geológicas, paleontológicas, ecológicas e paisagísticas
locais, com ênfase na relevância cientifica e cultural de seu território. Levando-se em consideração os conceitos
de agroturismo e geoturismo, para elaboração deste trabalho empregou-se, primeiramente, o levantamento de
dados secundários, para resgatar dados históricos e econômicos, e informações relevantes da região para
identificar as potencialidades relacionadas às modalidades de turismo. Posteriormente, serão realizadas visitas de
campo para coletas de dados primários. Contudo, esta segunda etapa, ainda não foi iniciada. Concluiu-se que as
modalidades de turismo, geoturismo e agroturismo, não se excluem, mas se completam, elas podem se constituir
numa atividade propulsora de desenvolvimento regional, tendo em vista que é um tipo de prestação de serviço de
base familiar e que pode ser um forte atrativo para a permanência dos pequenos produtores agrícolas e dos
trabalhadores empregados nesta prática econômica em meio rural, principalmente pelo seu efeito multiplicador
na economia sobre as demais atividades existentes na Microrregião do Pólo Caparaó (ES). No entanto, deve-se
planejar adequadamente tais atividades, de forma a realmente a atuar com equilíbrio entre a eficiência do
crescimento econômico atrelados com o crescimento do turismo a respeito as limitações socioespaciais.
Palavras-chave: Geoturismo, Agroturismo, Caparaó

INTRODUÇÃO
É conhecido o problema do êxodo rural no Brasil nos locais onde predomina a agricultura familiar, frentes
as dificuldades de geração de renda para as famílias e que culminam na concentração de comunidades em zonas
urbanas, acarretando em diversos problemas socioeconômicos. A partir da busca pelo desenvolvimento rural e
atividades complementares diante ao desempenho da agricultura familiar, cria-se repercussões sobre novas
funções socioeconômicas no campo, gerando novos mercados e a valorização dos produtos locais. A
possibilidade de exploração da multifuncionalidade do espaço rural cria oportunidades de inclusão de atividades
rurais não agrícolas, tais como o turismo, onde o pequeno produtor torna-se agente participativo na valorização
do espaço em que vive. Nesta perspectiva, pode-se analisar a região do Caparaó que possui importância agrícola
principalmente no que se refere a pequenos produtores. Muitas famílias que moram nos municípios da região do
Caparaó praticam a agricultura familiar, onde muitas dessas práticas foram repassadas por seus pais e avós,
criando uma tradição peculiar e preservando os costumes de seus antepassados, onde pequenas propriedades
atuam como geradoras de emprego e renda nos municípios, e com a iniciativa das famílias em explorar e
conhecer o espaço em que vivem, podem atuar como propulsoras no desenvolvimento econômico com o auxílio
do agroturismo, compartilhando com os seus visitantes os costumes, a culinária e produtos locais. Ao mesmo
tempo, a região possui potencial para uma modalidade de turismo voltada à visitação de áreas naturais baseada
na contemplação, entendimento e conservação do meio. Essa modalidade é conhecida como geoturismo. Assim,
para elaboração deste trabalho empregou-se, primeiramente, levantamento de dados secundários, para resgatar
dados históricos e econômicos, e informações relevantes da região para identificar as potencialidades
relacionadas ao agroturismo e ao geoturismo. Posteriormente, serão realizadas visitas de campo para coletas de
dados primários. Contudo, esta segunda etapa, ainda não foi iniciada.
REGIÃO DO CAPARAÓ: ASPECTOS GERAIS
A região do Caparaó está localizada na divisa entre o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais (região
leste), na Serra da Mantiqueira. Em 1961, como forma de preservar a floresta tropical pluvial e a fauna
característica da região de Mata Atlântica, foi criado o Parque Nacional do Caparaó, apresentando suas
principais atrações o Pico da Bandeira (2,890 metros de altitude), o pico do Cruzeiro (2.860 metros de altitude),
o pico do Cristal (2.798 metros de altitude) e o pico do Calçado(2.840 metros de altitude) (CAPARAÓ, 2015). A
região é composta por 15 municípios, sendo 11 capixabas, os quais são: Alegre, Dores do Rio Preto, Divino São
Lourenço, Guaçuí, Ibitirama, Iúna, Irupi, Ibatiba, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado, e por
4 municípios mineiros: Alto Caparaó, Caparaó, Espera Feliz e Alto Jequitibá (SIQUEIRA, 2011). Conforme
pesquisas, no estado do Espírito Santo 67 mil propriedades agrícolas são de agricultores familiares e só na região
do Caparaó estão mais de 10 mil propriedades de pequenos agricultores. Estas pequenas propriedades são
responsáveis por gerar empregos para os municípios da região. Nas microrregiões do Caparaó o principal
produto é o café (AGRICULTURA..., 2015). No entanto, a dependência da agricultura familiar possui
consequências e pode ser comprometida com diversos fatores. Conforme estudos, para o crescimento vegetativo
cafeeiro há necessidade de observar o ciclo biológico e as condições climáticas, fatores ligados a temperatura do
ar, distribuição das precipitações, radiação solar, fotoperíodo e disponibilidade de nutrientes são importantes
dados sobre as condições de campo para o cultivo (FERRÃO et al., 2013). Além das condições de cultivo a
qualificação da mão de obra, a economia nacional, a disposição de novas tecnologias, podem movimentar ou
desestimular a produção cafeeira, este é um dos problemas da dependência exclusivamente agrícola
(CONHEÇA..., 2015). Desta forma, buscam-se fontes alternativas para o desenvolvimento socioespacial com a
produção de capital, especificamente para a melhoria da qualidade de vida das populações locais, por exemplo,
investidura em atividades turísticas, como o agroturismo e o geoturismo.
ATIVIDADES TURÍSTICAS: AGROTURISMO E GEOTURISMO
A atividade turística é uma antiga prática que promove a preservação de áreas naturais, monumentos
históricos e arqueológicos com o intuito de conquistar os seus visitantes, os quais buscam momentos de lazer e
prazer em locais diferentes dos quais estão acostumados. Em suma, essa atividade vem despertando o interesse
de empreendedores, e municípios, principalmente pela sua articulação com diversos setores econômicos,

proporcionando uma movimentação de pessoas e de capitais, podendo se traduzir em benefícios para uma
comunidade ou toda uma região, seja economicamente (PIB) e/ou na geração de emprego e renda (BORELLI,
2007). A região do Caparaó no estado do Espírito Santo, assim como vários outros municípios, possui uma gama
de diversidade cultural, devido à imigração de pessoas de distintos países que acabaram por contribuir na
culinária, arquitetura, crença, costumes, idiomas, dentre outros aspectos culturais. Assim traços históricos
refletem a peculiaridade trazida pelos imigrantes italianos, alemães e uma forte representatividade pomerana em
regiões montanhosas do estado, no qual é um importante patrimônio histórico-cultural e natural da localidade
que deve ser compartilhado e preservado com suas nuances e particularidades. Um dos atrativos a serem
explorados na região é o agroturismo, pois possibilita conhecer o cotidiano da vida rural, além de não
comprometer as demais atividades produtivas agrícolas ou agropastoris. Conforme exposto por Borelli (2007), o
agroturismo envolve conhecimentos e valores da organização social e as tecnologias, baseados nos aspectos
fisico-biológicos. Sendo assim, o agroturismo é entendido como uma atividade desenvolvida no espaço rural que
promove a interação dos agricultores familiares e os seus visitantes, e assim compartilhar o modo de vida no
campo. O desenvolvimento deve ajudar a manter as características rurais da região, utilizando os recursos
disponíveis e os saberes da população, e não instrumentos urbanizados. Paralelo ao agroturismo tem-se o
geoturismo, que por definição, busca aliar a conservação dos patrimônios naturais com atividades turísticas
ligadas à valorização e reconhecimento das mesmas, apoiando-se na informação e construção do saber das
características geológicas, paleontológicas, ecológicas e paisagísticas locais, com ênfase na relevância cientifica
e cultural de seu território (FEITOSA, 2015). A região do Caparaó, conta com importantes monumentos naturais
e um dos principais parques de preservação da Mata Atlântica. O relevo acidentado da região deu origem a
diversas cachoeiras, riachos, lagos e piscinas naturais com águas cristalinas, sendo alvo de turismo de aventura e
o ecoturismo, proporcionando atividades de escalada, rapel, canyoning e demais atividades de montanhismo.
Todas as modalidades se utilizam da estrutura física, das belezas e das excentricidades do meio rural, ou seja, os
maiores atrativos da região estão fortemente relacionados ao espaço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo que as modalidades de turismo, geoturismo e agroturismo, não se excluem, mas se
completam, elas podem se constituir numa atividade propulsora de desenvolvimento regional, tendo em vista que
é um tipo de prestação de serviço de base familiar e que pode ser um forte atrativo para a permanência dos
pequenos produtores agrícolas e dos trabalhadores empregados nesta prática econômica em meio rural,
principalmente pelo seu efeito multiplicador na economia sobre as demais atividades existentes na Microrregião
do Pólo Caparaó (ES). No entanto, deve-se planejar adequadamente tais atividades, de forma a realmente a atuar
com equilíbrio entre a eficiência do crescimento econômico atrelados com o crescimento do turismo a respeito as
limitações socioespaciais.
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Este estudo tem por objetivo contextualizar o potencial do geoturismo para a geração de emprego e renda nas
comunidades rurais. A importância do turismo em termos econômicos é indiscutível. Promove contatos entre
realidades e costumes, e tem como uma das principais “matérias-primas” os recursos ambientais e culturais das
comunidades onde se estabelece. A ligação do geoturismo com outras modalidade turísticas pode ser muito
benéfica para o meio rural. Dentre tais modalidades pode-se citar o turismo rural e o agroturismo. O turismo
rural tanto quanto o agroturismo permite que a propriedade rural exerça sua função social, econômica e
educativa, além de possibilitar a geração de renda complementar aos seus proprietários. Associar-se ao
geoturismo seria uma forma de estabilizar a economia local, desenvolvendo oportunidades de negócios e
empregos nas atividades direta ou indiretamente ligadas à agricultura e ao próprio turismo. Quando se identifica
um monumento geológico em uma propriedade agrícola o uso deste como atração turística pode se tornar uma
forma interessante de aliar a conservação e a divulgação deste patrimônio natural e cultural com o
desenvolvimento socioeconômico da localidade em que se encontra. Esse monumento pode ser um fator de
agregação de valor à propriedade agrícola, com possibilidade da prática do turismo na área rural, atualmente em
expansão. Geralmente, produtos do geoturismo localizam-se em áreas rurais, como por exemplo, geoparques, e
se apresentam como oportunidades para o desenvolvimento rural, pois se relacionam com políticas de estímulo
aos moradores na participação em atividades que levam à prosperidade da economia local e preservação dos
recursos naturais. Além disso, a atividade do geoturismo assegura produtos e serviços locais por meio da
comercialização direta dos produtos regionais, reduzindo de certa forma a taxa de desemprego e migração por
meio do envolvimento das comunidades locais em suas atividades. Ao mesmo tempo, as atividades ligadas ao
geoturismo podem criar novos produtos (os geoprodutos, tais como: menus específicos em restaurantes,
“geomenus”), novos postos de trabalho (geotours, georestaurantes e hotéis rurais) e novas atividades recreativas
(geosports, geomonumentos, geoparques). Estas atividades recreativas estão relacionadas com a geomorfologia e
geologia e, em alguns aspectos, são educativos não só para os visitantes, mas para aqueles que querem aprender
mais sobre o local onde vivem. Pode-se, ainda, criar a cultura de realização oficinas por moradores locais, não só
para apresentar a cultura tradicional para os turistas, mas também para desenvolver a economia local. O
crescimento da demanda turística exige, ainda, infraestrutura compatível, melhoria dos serviços turísticos
(transportes, serviços de excursões, serviços de transfer, dentre outros), locadoras de automóveis, agências de
viagens e serviços de hospedagem e de alimentação. O geoturismo pode criar uma estreita cooperação com
escolas, universidades, museus, ONG’s, empresas de publicidade, artistas locais, produtores locais e hotéis
rurais. É preciso considerar ainda a influência que o desenvolvimento da atividade exerce sobre o território, o
meio ambiente, a comunidade e a cultura dos lugares receptores, assim como os aspectos relacionados ao seu
planejamento e gestão. Dessa forma, o desenvolvimento do geoturismo pode ser uma solução alternativa para o
desenvolvimento das economias rurais.
Apoio: PRPPG/UFES; PROEX/UFES.
Palavras-chave: Geoturismo, Propriedades Rurais, Geração de emprego e renda.
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RESUMO
O Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional é o mais antigo do Brasil tendo sido
fundado em 1842 como 3° Secção de Geologia, Mineralogia e Ciências Físicas e Biológicas. Desde a sua
criação, pesquisas realizadas por naturalistas possibilitaram a coleta de inúmeros espécimes geológicos e
paleontológicos que constituem as coleções atuais e que apresentam não só um grande valor científico, mas
também histórico. Com o passar dos anos e o avanço dos programas de pesquisa do Museu Nacional novos
materiais foram inseridos e tombados nas diversas coleções, porém, muitos carecem de informações
complementares ou necessitam ser reclassificados a luz dos conhecimentos atuais. Além disso, por se tratar de
coleções muito antigas, as fichas de identificação das amostras e o livro de tombo também fazem parte deste
importante Patrimônio Geológico e precisam ser conservados. Os desafios são atualizar as informações
existentes sem perder o caráter histórico e preservar e divulgar este importante acervo que conta um pouco da
história das ciências geológicas no Brasil. Com esta meta, desde 2012 as coleções vêm sendo informatizadas,
reformuladas e suas amostras reclassificadas. O objetivo principal deste projeto é a reorganização e atualização
das coleções para os padrões atuais e a preservação do patrimônio por meio da informatização do acervo. A
primeira das coleções do departamento a ser trabalhada no projeto foi a coleção de petrografia a qual teve seus
exemplares carentes de informação separados para que fosse possível uma descrição/atualização/reclassificação
utilizando os conceitos de geologia atual. Todo o conteúdo das fichas, do livro de tombo e das informações
complementares foi inserido no programa Excel que se tornou a melhor plataforma de trabalho para auxiliar
tanto na pesquisa e levantamento atual da coleção como para futura migração para um banco de dados que
possibilitará a consulta online. Todas as fichas e etiquetas das amostras da coleção de petrografia, assim como o
livro de tombo e as amostras foram fotografados e catalogados. Este mesmo procedimento está em andamento
atualmente na coleção de Paleontologia de Invertebrados onde já foi realizado para mais de 400 amostras.
Durante o trabalho na coleção de Petrografia houve o reconhecimento de dezenas amostras com fósseis, o que
chamou a atenção para a necessidade de que estas informações adicionais fossem registradas. Através de análise
mais aprofundada constatou-se que em apenas duas das amostras da coleção de Petrografia (MN5173 e
MN5164), procedentes da Formação Maecuru (Devoniano) já foram descritos mais de 11 espécies diferentes de
equinodermos, além de fósseis de bivalves, braquiópodes, entre outros, incluindo um espécime Holótipo. Isto
demonstra a necessidade de uma maior integração entre as coleções de áreas afins levando a uma melhor
utilização do acervo. Apesar de bastante avançado, para a conclusão do objetivo incial, é ainda necessário a
finalização das outras coleções e a implantação do sistema do banco de dados, possivelmente do programa
Access que deve atender, da melhor forma, coleções tão distintas mas com interfaces muitas vezes semelhantes.
Palavras-chave: Curadoria, Coleções Geológicas e Paleontológicas, Patrimônio Geológico.

INTRODUÇÃO
O Museu Nacional, instituição fundada em 1818 por D. João VI, abriga o mais antigo Departamento de
Geologia e Paleontologia do Brasil datado de 1842 (Fernandes et al., 2006). Nele estão armazenados diversos
espécimes de rochas, fósseis e lâminas produtos de comissões/projetos de pesquisa e doações que constituem as
diferentes coleções da instituição. Por se tratar de coleções antigas, muitas amostras foram classificadas à luz do
conhecimento à época já desatualizados, e outras ainda precisam ser estudadas e classificadas. As coleções
abrigam também fichas antigas escritas à mão com informações históricas sobre as pesquisas realizadas por
naturalistas desde à época imperial.
Além disso as coleções também representam uma importante fonte de informação sobre localidades não
mais acessíveis nos dias de hoje. Todo este Patrimônio Geológico e Histórico precisa ser preservado, mas ao
mesmo tempo o acervo deve ser divulgado e estar disponível para consulta. O desafio de preservar o caráter
histórico e as informações já existentes e ao mesmo tempo inserir novos conceitos e também permitir um amplo
acesso ao acervo, que muitas vezes é frágil, é um equillibrio dificil de ser mantido. Pensando nisso, desde 2012
as coleções vêm sendo reestruturadas e informatizadas. O objetivo principal deste projeto é preservar e atualizar
as informações do acervo e permitir o amplo acesso as coleções por meio de um banco de dados online.
MÉTODO DE TRABALHO
Este processo de modernização exige preocupação com detalhes e deve ser realizado por metódos de
trabalhos pré-definidos, que passam pelas seguintes etapas:
1) Fotografia das amostras: cada uma das amostras foi fotografada em fundo branco com base fixa, os arquivos
salvos em formato JPEG e nomeados de acordo com o número da coleção;
2) Digitalização e tratamento das fichas e etiquetas: as fichas e etiquetas foram escaneadas e salvas em formato
digital. No caso de fichas e etiquetas com deteriorização estas foram separadas e acondicionadas em sacos
plásticos;
3) Lâminas delgadas (no caso da coleção de petrografia): comparação entre o número da lâmina, a ficha, a
amostra e o livro de tombo. Muitas vezes não há correspondência para amostras com o mesmo número;
4) Identificar dos fósseis (no caso das coleções paleontológicas) quando não identificados, as amostras passavam
por uma identificação preliminar, mesmo que em categorias de alto nível taxonômico.
5) Inserir as informações das fichas e livro de tombo no Excel: Todas as informações das fichas, etiquetas e livro
de tombo foram inseridas na forma de planilhas o que permite rápida consulta e possui uma interface que facilita
a migração para o futuro banco de dados. Além disso, as imagens obtidas foram relacionadas as informações das
fichas.
6) Converter os dados para um banco de dados online: Esta etapa futura irá contemplar a implantação de um
banco de dados das coleções e a inserção online permitindo assim a consulta por usuários, mesmo em regiões
muitos distantes. Está em fase inicial de implantação na coleção de paleoinvertebrados um banco de dados do
Programa Microsoft Access.
RESULTADOS OBTIDOS
Dentre as coleções participantes deste projeto, a coleção de petrografia foi a primeira a ser trabalhada. Ao
todo 5.804 registros foram inseridos no Excel e aproximadamente 6.000 amostras foram fotografadas. Esta
coleção ainda conta com aproximadamente 600 lâminas delgadas e ao longo do trabalho percebeu-se que muitas
vezes o número de identificação da lâmina não corresponde ao mesmo número no espécime de mão.

Além disso, muitas das lâminas, principalmente as mais antigas, formam “sub-coleções” dentro da coleção
de petrografia. Este fato, somado a informação de que as lâminas antigas foram confeccionadas fora do Brasil,
sugere que as amostras que lhe deram origem não foram encaminhadas de volta ao País e não havia nenhuma
outra amostra guardada como reserva.
Na coleção de Paleontologia de Invertebrados, os trabalhos ainda estão no início, mas já foram
fotografadas as amostras e as fichas de mais de 400 números de entrada de um total de 9.571. Nesta coleção
também está em fase de experiência a digitalização do acervo através do programa Microsoft Access, onde já
foram inseridas informações referentes a mais de 1.000 números de entrada. Esta plataforma possibilitará, no
futuro, a disponibilização online do acervo
O diagnóstico feito com as informações até o momento demonstra que as coleções são representadas por
amostras de diversas regiões do Brasil e de outros Países, como por exemplo Itália, França, Alemanhã, Estados
Unidos, Hungria, Portugal, dentre outros. Algumas destas amostras são atribuídas como tendo sido coletada pelo
próprio Imperador D. Pedro II, outras fazem parte de Comissões e trabalhos desenvolvidos por renomados
pesquisadores em Geociências como Orville Derby, Chales F. Hartt, Barão de Eschwege entre outros.
Através de análise mais aprofundada das amostras que fazem parte da coleção de Petrografia, percebeu-se
que há uma interface comum com outras coleções como no caso da coleção de Paleontologia de Invertebrados.
Como exemplo podemos citar as amostras MN5173 e MN5164, procedentes da Formação Maecuru (Devoniano)
nas quais já foram descritos mais de 11 espécies diferentes de equinodemos, além de fósseis de bivalves,
braquiópodes, entre outros, incluíndo um espécime Holótipo, o que aponta para a necessidade de uma maior
integração das informações referentes as diversas coleções.
CONCLUSÕES
Com o levantamento das amostras efetuados até o momento para a coleção de Petrografia podemos
concluir que o gerenciamento de uma coleção tão antiga como as presentes no Departamento de Geologia e
Paleontologia não é uma tarefa simples. Preservar o caráter histórico e ao mesmo tempo atualizar e permitir o
acesso e consulta ao acervo é um equilíbrio que precisa ser encontrado. A ocorrência de fósseis e espécime
Holótipo aponta para a necessidade de um trabalho integrado entre as coleções de áreas afins levando a uma
maior utilização do acervo.
Apoio: Agradecimentos a FAPERJ pelas bolsas de Inciação Científica Junior concedida aos alunos do Colégio Pedro II e ao
CNPq pelo apoio financeiro (processo 474952/2013-4).
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A importância econômica do turismo é inquestionável. A indústria de turismo é apontada como força motriz de
algumas economias nacionais. Para corroborar com essa afirmação, em termos de impacto econômico, o World
Travel and Tourism Council (WTTC) divulgou que, em 2013, o setor contribuiu com 2,9% do Produto Interno
Bruto (PIB) mundial. Esse impacto econômico direto envolve, principalmente, setores como hotéis, agências de
viagens, companhias aéreas e outros serviços de transporte de passageiros. Ao longo dos próximos anos (até
2023), espera-se que o turismo contribua com 6,9 trilhões de dólares para o PIB e gere 72 milhões de novos
empregos, representando cerca de 340 milhões de empregos ao redor do mundo. No Brasil, segundo dados do
WTTC, a estimativa é que, em 2020, a atividade turística seja responsável por aproximadamente 8 milhões
empregos, o que será fortemente impulsionado pelos grandes eventos esportivos de 2014 e 2016. No caso do
Brasil as principais atividades turísticas são: Turismo de Aventura; Turismo Cultural; Ecoturismo; Turismo de
Eventos e Negócios; Turismo Gastronômico e Turismo Náutico. A principal oferta turística no Brasil são os
recursos naturais que variam de região para região. Afinal, encontra-se no país vasta territorialidade, florestas,
praias, vales, restingas, mangues, dunas, rios, parques e reservas de flora e fauna. Sob este aspecto surge um
novo segmento, o geoturismo. Trata-se de um segmento relacionado à necessidade de entendimento das áreas
visitadas por parte dos turistas e com a possibilidade de divulgação e valorização de aspectos representativos da
história geológica da Terra, bem como sua evolução geomorfológica. Tem como enfoque a preocupação com a
valorização e conservação do patrimônio associado ao meio abiótico. No entanto, seu conceito ainda se encontra
em discussão. O desenvolvimento das atividades de turismo está diretamente relacionado tanto às políticas
públicas, seja sob a forma espontânea ou por intermédio de planejamento, quanto ao setor privado, ou a uma
ação conjunta com os dois setores. E por isso é preciso refletir sobre a influência que o desenvolvimento da
atividade exerce sobre o território, o meio ambiente, a comunidade e a cultura dos lugares receptores, bem como
os aspectos relacionados ao planejamento e gestão. Pois em alguns casos, o que se observa é a distorção deste
conceito e da realidade social local que nem sempre usufrui dos benefícios da atividade. Com o crescimento, por
exemplo, do geoturismo, em determinadas regiões e por falta de planejamento adequado nos setores de
infraestrutura e recursos humanos, essa prática vem apresentando muitos dos problemas provocados pelo turismo
de massa (ocupação desordenada do espaço urbano, especulação imobiliária, degradação ambiental, dentre
outros). O despreparo das regiões se expressa em suas precárias infraestruturas e na ausência de um
planejamento técnico-científico em níveis sócio-ambiental, econômico e cultural. O Geoturismo não pode se
consolidar como monoatividade, concentrando-se em determinados segmentos da prestação de serviços, com alta
sazonalidade e repercussões profundas no meio ambiente e nas condições de vida da população. Faz-se
necessária uma gestão responsável e sustentada dos recursos naturais locais, respeitando a identidade cultural da
comunidade nativa.
Apoio: PRPPG/UFES; PROEX/UFES
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O intuito do geoturismo é juntar os monumentos naturais e o conhecimento geológico de uma maneira interativa
e de fácil entendimento durante a visitação do atrativo. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo
selecionar os principais atrativos turísticos naturais da cidade de Vitória, com potencial para a prática do
geoturismo. Vitória, capital do Espírito Santo, é formada por um arquipélago com 33 ilhas e uma porção
continental, com um território total de 93,38 km . O potencial geoturístico do município é grande, já que conta
com vários parques municipais, o que ajuda assim a preservar o patrimônio natural. Alguns desses parques são:
Parque da Pedra da Cebola; Parque da Fonte Grande e o Parque Municipal da Gruta da Onça. Ressaltando os
principais atrativos naturais com um vasto potencial geoturístico do município temos o Pico Frei Leopardi, mais
conhecido como Pedra dos Dois Olhos, que tem esse nome por possuir duas grutas, esculpidas pela erosão, na
rocha que se assemelham a dois olhos. O pico consiste em um bloco granítico compacto com 296m de altitude.
O monumento encontra-se na Reserva Ecológica Municipal da Pedra dos Dois Olhos, sendo possível a prática de
esportes de aventura como escalada, trilhas, rapel e mountain bike. Outro atrativo é o Parque Municipal da Fonte
Grande que possui o relevo bastante acidentado e inclui vales e pontões, o ponto culminante atinge quase 309m e
está situado no maciço central da ilha. O parque tem cerca de 21.800 m área e contem algumas áreas de
vegetação preservada, com várias bicas no seu entorno e conta com alguns mirantes naturais, que possibilitam a
apreciação da paisagem e uma vista panorâmica do município, há também um Centro de Educação Ambiental,
que recebe turistas e escolas. Vitória conta também com belas ilhas como a de Trindade, que é a mais distante do
litoral brasileiro, com fauna e flora bem preservadas, possuindo também nascentes, cachoeiras e várias elevações
como o Pico do Desejado com 600 metros de altura. Ao explanar alguns atrativos naturais de Vitória, é notório o
grande potencial geoturístico do município, porém é necessário ainda mais investimentos em infraestrutura, e
capacitação de pessoas para atenderem este tipo de demanda turística. Com a finalidade de gerar mais
desenvolvimento para o turismo natural na região.
Palavras-chave: Geoturismo, Vitória, Geologia.
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Os geoparques são unidades geridas com as bases da geoconservação e o geoturismo, que permitem promover,
valorizar e proteger extensões teritoriais que apresentem fatores, aspectos e processos geológicos importantes em
distintas escalas. Aos geoparques são atribuídas diferentes funções, dentre elas podem ser citadas ações de
educação ambiental, desenvolvimento sustentável e geoturismo; entretanto, vale ressaltar que o geoparque não
representa uma unidade de proteção ambiental perante a lei. Colaborando assim para salvaguardar e proteger
legalmente as áreas que mais se destacam dentro e fora dos “limites” destas unidades territoriais, alguns
geoparques tem a iniciativa de propôr aos órgãos competentes e responsáveis a classificação legal destes locais
excepcionais, de acordo com a categoria mais pertinente, fazendo o geoparque assumir uma função que pode ser
nomeada de consultor ambiental do território. O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional - Portugal, juntamente
às associações e ONG´s regionais e locais, elaborou uma proposta para a classificação legal de uma área
localizada no interior do geoparque. A idéia é que o local torne-se protegido perante a lei portuguesa segundo a
categoria de Parque Natural Regional. O presente trabalho visa analisar de perto os dados desta área proposta ao
Parque Natural Regional do Almourão mostrando do ponto de vista geológico, os principais locais de maior
interesse na área proposta, bem como o desenvolvimento desta nova função que os geoparques assumem para
proteger a natureza. As análises basearam-se em trabalhos de campo na área de estudo, leituras dos materiais do
geoparque e das associações envolvidas, além de entrevistas com pessoas envolvidas no projeto. De fato, há a
real necessidade de proteção legal frente aos aspectos geológicos na região destinada ao Parque Natural Regional
do Almourão; a figura legal de Parque Natural Regional, também é asseguradamente a mais indicada para
extensão do local, englobando a sustentabilidade e o contato direto com a natureza que as populações
tradicionais ali presentes desenvolvem, bem como os aspectos culturais; o valor patrimonial de alguns pontos da
região, aregam mais valor e acarretam também maior necessidade de preservação. A iniciativa do Geoparque,
mostrando potenciais áreas que necessitam de preservação ao Poder Público, cumprindo assim a função de
consultor ambiental do território, mostra-se eficaz e importante para aumentar as ferramentas utilizadas pela
Geoconservação.
Palavras-chave: Geoparque, Geoconservação, Patrimônio Geológico.
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Sabe-se que o geoturismo é um segmento do turismo que tem como objetivos divulgar, preservar e valorizar o
patrimônio geológico de determinada região, utilizando monumentos geológicos como atrativo turístico,
aplicando os preceitos do desenvolvimento sustentável por meio da geoconservação e do resgate cultural. O
geoturismo além de auxiliar e preservar a natureza, foca também na divulgação dos monumentos geológicos,
contribuindo para a geração de renda para a comunidade onde se aplica. O município de Atílio Vivácqua
localiza-se na região sul do estado do Espírito Santo, foi criado em 1964 após se emancipar de Cachoeiro de
Itapemirim. Atualmente possui aproximadamente 10 mil habitantes, uma área de 226.813 Km e faz divisa com
os municípios de Muqui, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy, Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim, sendo que
se encontra a 111 km da capital do Estado. A economia local está relacionada primordialmente à agropecuaria,
com destaque para a produção de leite e café, e ao longo do tempo vem se industrializando no setor de rochas
ornamentais. O turismo ainda não se desenvolveu o suficiente no município, apesar do mesmo encontrar-se em
um entorno de grande diversidade no que se refere à riquezas naturais. Entre os diversos pontos com potencial
geoturístico se destacam a Pedra do Moitão, a Pedra das Caveiras e o Poço Dantas, monumentos geológicos
rochosos. O município é cercado por formações rochosas destacando a Pedra do Moitão, sendo considerado um
simbolo do município de Atílio Vivácqua. O local encanta pela visão privilegiada das belezas da região e é
utilizado para caminhadas e voos de parapente. Em uma mescla de geoturismo e turísmo histórico, o Poço
Dantas, que é uma piscina natural formada por um riacho represado utilizado por banhistas, retrata em seu
caminho diversos pontos da época da escravidão. Já a Pedra da Caveira, que atualmente é um ponto utilizado
para prática de escaladas era usada como rota de fuga para os escravos. Além dos pontos citados anteriormente,
o município ainda tem a Pedra da Linda Aurora (Moitão do Sul) e a Serra das Torres, que fica na divisa com
Mimoso do Sul. Apesar da prática do geoturismo ser pouco difundida em Atílio Vivácqua, assim como em todo
o Brasil, no município possui locais que possuem potencial. Assim, por meio das diversidades naturais
apresentadas no município, que inclusive, podem ser associadas a outras modalidades de turismo, que podem
oferecer atividades turísticas de ecologia e aventura, fica claro o potencial para a prática do geoturismo em Atílio
Vivácqua.
Palavras-chave: geoturísmo; monumento; Atílio Vivácqua.
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O turismo é uma atividade que pode promover tanto o desenvolvimento sustentável quanto propiciar, quando
não bem planejado, impactos socioambientais negativos locais e regionais. Sendo assim, tomadas de decisão,
programas e investimentos devem ser cautelosamente avaliados, visando o equilíbrio das interações entre as
esferas ambiental, social e econômica. Nessa perspectiva, a análise SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities
e Threats) surge como uma ferramenta norteadora no processo de planejamento das ações a serem
implementadas. Em um diagnóstico dessa natureza, as principais dimensões (biogeofísica, infraestrutura e
serviço, atrativo turístico, divulgação, socioeconomia, subsídio e medida normativa) são holísticamente
analisadas, levando em consideração dois principais fatores: internos e externos. Dessa maneira, os resultados
advindos dessa análise fornecem um sólido fundamento científico para estabelecer políticas que ostentam um
turismo sustentável.
A Cratera de Colônia, localizada no extremo sul da cidade de São Paulo, apresenta elevada potencialidade
geoturística, devido às suas peculiaridades, como a geomorfologia única, gerada por processo de crateramento de
impacto. Sendo uma das estruturas comprovada cientificamente no país, Colônia apresenta diversos instrumentos
legais de preservação, os quais visam resguardar seus elementos naturais, uma vez que a região sofre diversos
tipos de ações antrópicas. Por outro lado, a Cratera de Ries, localizada no sul da Alemanha, possui turismo
planejado e parte da renda adquirida pelas cidades provém dessas atividades. Com o intuito de se estabelecer um
programa de geoturismo no extremo sul da cidade de São Paulo, com foco no desenvolvimento sustentável e
tendo como exemplo o programa existente na Alemanha, buscou-se verificar semelhanças e diferenças entre
ambas estruturas. Nesse contexto, a aplicação da análise SWOT mostrou-se satisfatória no sentido de fornecer
diretrizes consistentes para a implementação de estratégias de otimização e medidas correção que podem vir a
ser utilizadas na região de Colônia.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH-USP)
Palavras-chave: Análise SWOT, Cratera de Impacto, Geoturismo
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Localizado Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, o Parque Estadual da Serra do Papagaio abrange parte dos
municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto. Trata-se de uma Unidade de Conservação
Integral, criada em 1998, com objetivo de proteger a fauna e flora locais, as nascentes de rios e córregos da
região, e criar condições para o desenvolvimento de pesquisas científicas e para a ampliação do turismo
ecológico. Considerando o geoturismo uma das vertentes do turismo ecológico, o mapa geoturístico tem o intuito
de promover o conhecimento e a aceitação do patrimônio geológico do Parque e consequentemente sua
conservação. Tem como base a imagem de satélite combinada com o modelo digital de terreno baseado em
imagens ASTER e com o mapa geológico 1:25.000. Conta com os seguintes aspectos: a demarcação e
classificação das estradas de acesso ao Parque; das trilhas; e dos sítios de geodiversidade, relacionados a um
banco de dados com os seguintes atributos: coordenadas UTM, nome do ponto, inserção na paisagem, litologia
com explicação de seu significado geológico em linguagem acessível, tipo de via de acesso e tempo estimado,
nível de dificuldade e fotografias. Os sítios de geodiversidade incluem picos, como o do Papagaio com quase
2.000 m de altitude, cachoeiras com até 30 m de queda d´água, além de outros afloramentos que apresentam
importante significado metamórfico e estrutural, devido à ocorrência de exemplares de minerais metamórficos
como granadas e cianitas, e belíssimas dobras, revelando as altas condições de pressão e temperatura que essas
rochas foram submetidas. A região está inserida no contexto da zona de interferência entre as faixas Brasília
Meridional e Ribeira Central, onde ocorre a sutura entre o paleocontinente São Francisco e o paleocontinente
Paranapanema (placa superior). Na Serra do Papagaio, as litologias que afloram foram agrupadas em quatro
unidades de mapeamento: a) Embasamento, representado por ortognaisse paleproterozóico; duas unidades da
Megassequência Andrelândia, a saber: b) Unidade Arantina, representada por quartzitos, granada muscovita
xisto, e gnaisses; e c) Unidade Santo Antônio, representado por biotita xistos e gnaisses; d) Leucogranito
neoproterozóico, interpretado como produto de anatexia dos metassedimentos. Nessas rochas foram
reconhecidas estruturas e associações metamórficas relacionadas a dois eventos regionais de deformação e
metamorfismo: os estudos petrográficos revelaram informações sobre o metamorfismo que atingiu a área
relacionando que as ocorrências das fases minerais cianita e granada+rutilo nos metassedimentos ao norte da
área relevam condições de fácies anfibolito alto, com pressões de até 8 Kbares, associadas à faixa Brasília,
enquanto nos metassedimentos do sul da área a ocorrência da fase mineral sillimantita tipo fibrolita e ausência de
cianita revelam condições de pressões médias, também em fácies anfibolito, associadas à faixa Ribeira.

Palavras-chave: Serra do Papagaio, faixas Brasília e Ribeira, mapa geoturístico, geoturismo, geoconservação.
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RESUMO
Boa Esperança esta localizada no extremo norte do estado do Espírito Santo, estabelecendo limites geográficos
com os municípios de Nova Venécia, São Mateus, Pinheiros, Vila Pavão. Sua distância até Vitória, capital do
estado é de 280 km tanto pela rodovia ES-130 via Colatina, como pela BR-101 via São Mateus. Sua economia é
pautada na agricultura familiar e agropecuária, além da intensa produção do café Conilon considerada a principal
cultura, além da produção de pimenta do reino, lavouras seringueiras, seguida da fruticultura que conta com
produção de mamão, cana de açúcar, banana e abacaxi. O município apresenta uma população de 15.244
habitantes e um enorme potencial para a prática do Geoturismo, porém pouco explorado devido à falta de
inserção às práticas do turismo de natureza na cultura local. Na área física do município encontram-se alguns
atrativos turísticos e naturais que recebem visitantes não só da região, mas de outros estados, como a Pedra da
Botelha considerada o cartão postal do município, além de diversas localidades ao longo do Rio do Norte, que
também recebem diariamente inúmeros visitantes como a Prainha do Areia, a Fazenda Beija Flor, o Patrimônio
do Bis, além do Sitio Monte Sinai e todos contam com excelente infraestrutura na colocação do visitante em
meio a natureza tão preservada entre serras e rios. O presente estudo traz uma abordagem relacionada ao
levantamento dos atrativos geoturísticos do supracitado município, contando com uma abordagem geológica e
também ambiental na problemática do assoreamento do Rio do Norte evidenciando suas causas e suas
consequências no entorno do município de Boa Esperança. Em suma, quanto aos aspectos geoturísticos gerais, o
município oferece alguns atrativos com paisagens naturais ideais para quem aprecia o contato com a natureza. O
mercado de eventos da área de agroturismo vem mostrando um crescimento anual bastante significativo,
evidenciando a preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Esse potencial reafirma a
capacidade de expansão econômica, sobretudo, no turismo. Percebendo também que cada vez mais o rio do
Norte vem apresentando sintomas causados pelo mau uso de sua água e pelo desmatamento desenfreado de suas
encostas, causando ainda mais assoreamento em quase todo seu leito, pois um dos principais problemas que
afetam os rios, principalmente os que passam por grandes cidades, é o assoreamento. Neste processo ocorre o
acúmulo de lixo, entulho e outros detritos no fundo dos rios. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos
água, provocando enchentes em épocas de grande quantidade de chuvas. Todas estas preocupações
comprometem a potencialidade geoturística do município de Boa Esperança/ES, pois grande parte dos atrativos
naturais abertos à visitação se localizam exatamente junto ao rio do Norte.
Palavras-chave: Rio do Norte, Geoturismo, Assoreamento.

INTRODUÇÃO
O Geoturismo refere-se a um tema pouco abordado nos últimos tempos, e extremamente rentável para
um grande número de municípios brasileiros que apresentam um enorme potencial frente às demandas na área do
turismo de natureza, porém não possuem uma base geológica para o planejamento e direcionamento destas
atividades, podendo tornar-se fonte econômica e sustentável para grande parte destes municípios.
Boa Esperança esta localizada no extremo norte do estado do Espírito Santo (figura 1), estabelecendo
limites geográficos com os municípios de Nova Venécia, São Mateus, Pinheiros, Vila Pavão. Sua distância até
Vitória, capital do estado é de 280 km tanto pela rodovia ES-130 via Colatina, como pela BR-101 via São
Mateus.
Sua economia é pautada na agricultura familiar e agropecuária, além da intensa produção do café
Conilon considerada a principal cultura, além de produzir pimenta do reino, lavouras seringueiras, seguida da
fruticultura que conta com produção de mamão, cana de açúcar, banana e abacaxi. O município apresenta uma
população de 15.244 habitantes e um enorme potencial para a prática do Geoturismo, porém pouco explorado
devido à falta de inserção às práticas do turismo de natureza na cultura local.
A tentativa de tornar este estudo uma atividade multidisciplinar, condiciona ao desenvolvimento de um
pensamento integrado de forma aplicada no ato de conciliar a ciência geológica com a prática do turismo,
utilizando a natureza como interface cênica, juntamente com as teorias geográficas e os princípios ecológicos
como bases conceituais.
O presente estudo traz uma abordagem relacionada ao levantamento dos atrativos geoturísticos do
supracitado município, contando com uma abordagem geológica e também ambiental na problemática do
assoreamento do Rio do Norte evidenciando suas causas e suas consequências no entorno do município de Boa
Esperança – ES.

Figura 1: Mapa de localização e acesso a Boa
Esperança no norte capixaba.
Fonte: DNIT (2012)

ASPECTOS GEOLÓGICOS DA REGIÃO DE BOA ESPERANÇA
A região de Boa Esperança está inserida no contato da Província Mantiqueira, na porção norte do
Orógeno Araçuaí, com o limite oeste da Bacia do Espírito Santo, onde a região apresenta em termos de
compartimentação, o contato litológico entre o Complexo Nova Venécia e o Grupo Barreiras.
O Complexo Nova Venécia é constituído por uma variedade de paragnaisses peraluminosos, com idade
de sedimentação dos protólitos situado no intervalo de 630-585 Ma, apresenta metamorfismo entre fácies
anfibolito e granulito, em função da paragênese cordierita e granada. Ocorrem também rochas graníticas do tipoS (Suíte G5-Montanha/Carlos Chagas) em meio as rochas do Complexo Nova Venécia (figura 2).
Na região de Boa Esperança, o Grupo Barreiras é constituído estratigraficamente por arenitos
conglomeráticos, argilitos arenosos, arenitos com lentes conglomeráticas e crostas lateríticas ferruginosas
indicando sedimentação fluvial.

Figura 2: Mapa Geológico do Orógeno Araçuaí e do
Grupo Barreiras na região de Boa Esperança/ES
Fonte: Modificado de Pedrosa-Soares et. al. (2007).

ATRATIVOS NATURAIS E FEIÇÕES GEOTURÍSTICAS
No entorno do município de Boa Esperança encontra-se inúmeros atrativos naturais que recebem
visitantes não só da região, mas de outros estados, como a Pedra da Botelha considerada o cartão postal do
município, além de diversos atrativos ao longo do Rio do Norte, que também recebem diariamente inúmeros
visitantes como a Prainha do Areia, a Fazenda Beija Flor, o Patrimônio do Bis, além do Sitio Monte Sinai e da
Barreira Branca, onde todos contam com excelente infraestrutura na colocação do visitante com natureza tão
preservada entre serras e rios (figura 3).
Em suma, quanto aos aspectos geoturísticos gerais, o município de Boa Esperança oferece inúmeros
atrativos naturais ideais para quem aprecia o contato com a natureza. O mercado de eventos da área de
agroturismo vem mostrando um crescimento anual bastante significativo, evidenciando a preocupação com o
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Esse potencial reafirma a capacidade de expansão econômica,
sobretudo, no turismo.

Figura 3: Mapa dos atrativos geoturísticos do município de Boa Esperança/ES.

ASSOREAMENTOS NO RIO DO NORTE
Percebendo também que cada vez mais o rio do Norte (figura 4 e 5) vem apresentando sintomas
causados pelo mau uso de sua água e pelo desmatamento desenfreado de suas encostas, causando ainda mais
assoreamento em quase todo seu leito, pois um dos principais problemas que afetam os rios, principalmente os
que passam por grandes cidades, é o assoreamento. Neste processo ocorre o acúmulo de lixo, entulho e outros
detritos no fundo dos rios.
Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos água, provocando enchentes em épocas de grande
quantidade de chuvas. Todas estas preocupações comprometem a potencialidade geoturística do município de
Boa Esperança/ES, pois grande parte dos atrativos naturais abertos à visitação se se localizam exatamente junto
ao rio do Norte.
Figura 4: Feições de assoreamento visto em imagens aéreas ao longo do rio do Norte.

Figura 5: Feições de assoreamento ao longo do rio do Norte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades desenvolvidas ao longo deste estudo integram-se no ato de criação de uma gestão
geoturística válida ao município-alvo desta proposta, sendo então desenvolvidas de maneira articulada e
extremamente sugestiva sob o ponto de vista ambiental.
Este estudo mostrou-se bastante oportuno frente ao caráter multidisciplinar que concilia a ciência
geológica com a atividade turística no município de Boa Esperança/ES, que pode também ser utilizada em outros
municípios brasileiros onde o Geoturismo pode representar uma alternativa econômica e, acima de tudo pode
suprir demandas turísticas regionais, com responsabilidade ambiental.
A proposta de introdução desta nova opção de roteiros turísticos no município de Boa Esperança,
enfocando a temática geológica, é extremamente receptiva com a criação de uma identidade geoturística
auxiliando na preservação do meio ambiente e na educação ambiental junto ao patrimônio natural mais atrativo
da região – o rio do Norte.
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O intuito do geoturismo é juntar os monumentos naturais e o conhecimento geológico de uma maneira interativa
e de fácil entendimento durante a visitação do atrativo. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo
selecionar os principais atrativos turísticos naturais da cidade de Vitória, com potencial para a prática do
geoturismo. Vitória, capital do Espírito Santo, é formada por um arquipélago com 33 ilhas e uma porção
continental, com um território total de 93,38 km . O potencial geoturístico do município é grande, já que conta
com vários parques municipais, o que ajuda assim a preservar o patrimônio natural. Alguns desses parques são:
Parque da Pedra da Cebola; Parque da Fonte Grande e o Parque Municipal da Gruta da Onça. Ressaltando os
principais atrativos naturais com um vasto potencial geoturístico do município temos o Pico Frei Leopardi, mais
conhecido como Pedra dos Dois Olhos, que tem esse nome por possuir duas grutas, esculpidas pela erosão, na
rocha que se assemelham a dois olhos. O pico consiste em um bloco granítico compacto com 296m de altitude.
O monumento encontra-se na Reserva Ecológica Municipal da Pera dos Dois Olhos, sendo possível a prática de
esportes de aventura como escalada, trilhas, rapel e mountain bike. Outro atrativo é o Parque Municipal da Fonte
Grande que possui o relevo bastante acidentado e inclui vales e pontões, o ponto culminante atinge quase 309m e
está situado no maciço central da ilha. O parque tem cerca de 21.800 m área e contem algumas áreas de
vegetação preservada, com várias bicas no seu entorno e conta com alguns mirantes naturais, que possibilitam a
apreciação da paisagem e uma vista panorâmica do município, há também um Centro de Educação Ambiental,
que recebe turistas e escolas. Vitória conta também com belas ilhas como a de Trindade, que é a mais distante do
litoral brasileiro, com fauna e flora bem preservadas, possuindo também nascentes, cachoeiras e várias elevações
como o Pico do Desejado com 600 metros de altura. Ao explanar alguns atrativos naturais de Vitória, é notório o
grande potencial geoturístico do município, porém é necessário ainda mais investimentos em infraestrutura, e
capacitação de pessoas para atenderem este tipo de demanda turística. Com a finalidade de gerar mais
desenvolvimento para o turismo natural na região.
Palavras-chave: Geoturismo, Vitória, Geologia.
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RESUMO
O Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ tem sido uma importante ferramenta de divulgação da geologia
no Estado do Rio de Janeiro. Desenvolvido desde 2001 e presente em cerca de um terço dos municípios do
estado, é importante que além de sua manutenção e expansão, o projeto continuamente discuta suas práticas e
estratégias enquanto iniciativa de divulgação da ciência, bem como diversifique seus produtos. A elaboração de
roteiros impressos, com um conteúdo semelhante ou complementar ao das placas, pode ser uma importante
ferramenta para aumentar o número de pessoas alcançadas, bem como atingir diferentes públicos. No presente
trabalho são apresentados dois roteiros para o Município de Armação dos Búzios, que foi o primeiro a receber
placas do Caminhos Geológicos, e que integra a proposta de Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de
Janeiro. Foram escolhidos três geossítios para cada roteiro. Um dos roteiros aborda eventos geológicos mais
“antigos” e o outro aborda os mais “recentes”. O primeiro é composto pelos geossítios: Ponta da Lagoinha,
Ponta do Marisco (Geribá) e Praia do Forno. Nele são abordados aspectos relacionados a eventos geológicos que
ocorreram desde 2 bilhões de anos até aproximadamente 550 milhões de anos e envolvem colisões e separações
de continentes, deformação e metamorfismo de rochas. No segundo roteiro são abordados eventos que ocorreram
a partir de algumas de dezenas de milhões de anos e também processos geológicos ativos. Os pontos escolhidos
são a Ponta do Pai Vitório, o Mangue de Pedra e as antigas falésias da Praia Rasa. Nele são apresentados
falhamentos, variações no nível relativo do mar e a formação de um mangue com características peculiares, por
apresentar um leito rochoso. Tendo como público alvo alunos do ensino fundamental e médio, mas também
podendo ser distribuídos aos turistas, os roteiros foram impressos em folhas de tamanho A4 dobradas, visando
praticidade e facilidade para serem guardados durante o deslocamento entre os geossítios.
Palavras-chave: divulgação da geologia, patrimônio geológico, Projeto Caminhos Geológicos

INTRODUÇÃO
O Projeto Caminhos Geológicos do DRM-RJ, através de suas placas interpretativas, pode ser considerada
uma iniciativa pioneira e bem sucedida de divulgação da geologia no Estado do Rio de Janeiro (Mansur &
Nascimento, 2007). Conduzido desde 2001, o projeto teve crescimento rápido, principalmente em seus primeiros
anos. Atualmente está presente em cerca de um terço dos municípios do estado, com 92 placas implantadas
(Figura 1). Embora este número seja expressivo, existe ainda um grande potencial para expansão. Contudo, à
medida que o projeto cresce, aumenta conjuntamente a dificuldade para a sua manutenção. Por instarem
instaladas a céu aberto, a ação das intempéries requer que periodicamente seja trocada a plotagem e por vezes,
inclusive, substituída a estrutura das placas. Infelizmente constata-se que são frequentes também os atos de
vandalismo e mesmo retirada de algumas placas. Uma vistoria realizada no final de 2013 constatou que quase a
metade delas necessita atualmente de algum tipo de manutenção (Pressi & Cambra, 2014).

Figura 1. Mapa do estado do Rio de Janeiro mostrando os municípios onde o Projeto Caminhos Geológicos foi
implementado até o momento, juntamente com a localização e condições atuais das placas. É importante salientar que pela
proximidade geográfica e escala do mapa, há sobreposição e nem todas as placas podem ser visualizadas.

Porém é importante que além da manutenção e implantação de novas das placas interpretativas, o projeto
constantemente discuta suas práticas e estratégias enquanto iniciativa de divulgação da ciência e busque
diversificar de seus produtos. Neste contexto, a elaboração de roteiros impressos, com um conteúdo semelhante
ou complementar ao das placas, mostra-se uma potencial ferramenta para aumentar o número de pessoas
alcançadas, bem como atingir diferentes públicos.
No presente trabalho são apresentados dois roteiros para o Município de Armação dos Búzios, que foi o
primeiro a receber placas do Caminhos Geológicos, e que integra a proposta de Geoparque Costões e Lagunas do
Estado do Rio de Janeiro. Um dos roteiros aborda eventos geológicos mais “antigos” e outro aborda os mais
“recentes”. Os termos antigo e recente neste caso adquirem um caráter relativo, uma vez que se relacionam ao

tempo geológico. Se considerarmos a escala humana, mesmo os “recentes” extrapolam o surgimento de nossa
civilização. A ideia é justamente mostrar a grandeza do tempo geológico e a ciclicidade dos processos
geológicos.
ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS
Para cada roteiro foram escolhidos três geossítios. O primeiro roteiro é composto pela Ponta da Lagoinha,
Ponta do Marisco (Praia de Geribá) e Praia do Forno. Nele são abordados eventos geológicos que ocorreram
desde 2 bilhões de anos até aproximadamente 550 milhões de anos. Na Ponta da Lagoinha ocorrem rochas
metamórficas com belas estruturas e minerais formados durante o metamorfismo relacionado à formação do
Supercontinente Gondwana, entre 520 e 500 milhões de anos. Na Ponta do Marisco em Geribá têm-se o registro
de rochas ígneas que se formaram há mais de 2 bilhões de anos e que também sofreram metamorfismo com a
formação do Supercontinente Gondwana. Neste mesmo local há também a ocorrência de rochas que se formaram
no momento da separação entre a América do Sul e África, há 130 milhões de anos. Já a Praia do Forno
representa uma peculiaridade relacionada à erosão das rochas metamórficas, onde a acumulação do mineral
granada (abundante nestas rochas) dá origem à coloração avermelhada da areia.
No segundo roteiro são abordados eventos que ocorreram a partir de algumas de dezenas de milhões de
anos e também processos geológicos ativos. Os pontos escolhidos são a Ponta do Pai Vitório, o Mangue de Pedra
e as antigas falésias da Praia Rasa. A Ponta do Pai Vitório nos mostra que houve grandes falhas geológicas na
região há algumas dezenas de milhões de anos. Já as falésias da Praia Rasa se formaram em decorrência de
variações do nível do mar, há milhares de anos. E o Mangue de Pedra é um registro de processos geológicos
ainda ativos e representa um dos poucos manguezais no mundo cujo substrato é rochoso.
Os roteiros foram desenvolvidos tendo como público-alvo principal os alunos do ensino fundamental e
médio do município de Búzios. A intenção é que os roteiros complementem outras iniciativas que já são
conduzidas pela Prefeitura, dentre elas o Projeto “Trilhas Pedagógicas Ambientais”, que realiza visitas
pedagógicas aos alunos das escolas municipais a locais de relevância ambiental e Unidades de Conservação do
Município. Realizado desde 2009, inicialmente eram realizados dois circuitos, o Circuito Mangue de Pedra e o
Circuito APA Pau Brasil. A partir de 2013 um terceiro foi incorporado, o Circuito Geológico, mais voltado aos
aspectos puramente geológicos. Alguns dos pontos dos circuitos contém placas do Caminhos Geológicos, que
são utilizadas como material pedagógico durante as visitas. Assim, a elaboração roteiros poderá funcionar como
uma ferramenta pedagógica complementar para os alunos durante e após as visitas. Contudo, considerando que a
maioria dos geossítios escolhidos tem apelo turístico, os roteiros também poderão ser distribuídos aos turistas, o
que representa um grande potencial de abrangência.
Os roteiros foram pensados para serem utilizados pelos visitantes à medida que percorram os diferentes
pontos e para as pessoas os consultarem durante o período de permanência nos mesmos. Assim, buscou-se em
um formato que fosse prático de para ser transportado, podendo inclusive ser guardado no bolso. Considerou-se
importante também que o custo de produção fosse o mais baixo possível, desta maneira torna-se possível fazer
tiragens constantes e em quantidades variadas, à medida que surja demanda, em impressoras de pequeno porte.
A opção feita foi utilizar uma folha de tamanho A4, frente e verso, com duas dobraduras verticais, o que
propicia seis subdivisões de conteúdo. E uma dobra horizontal, que não afeta a distribuição do conteúdo, apenas
para reduzir as dimensões e facilitar o transporte. Quando dobrado, o roteiro fica com medidas de
aproximadamente 10 cm x 10,5 cm. As seis subdivisões foram pensadas da seguinte forma: além da capa e
contracapa, destina-se um lado para uma introdução aos aspectos mostrados nos geossítios; e um lado para o
conteúdo de cada um dos três geossítios. Salienta-se que a contracapa, além de apresentar um mapa com a
localização dos três geossítios, conterá uma frase visando estimular reflexão do leitor acerca dos temas
apresentados no roteiro ou suas possíveis implicações.
As capas dos roteiros são apresentados na Figura 2. Em ambos procurou-se chamar a atenção do público
já nas primeiras palavras lidas. Isto vale tanto para o título, como o primeiro parágrafo de cada um dos roteiros.
Buscou-se também, além de passar informações acerca do conhecimento geológico, instigar o leitor, passando
uma mensagem a ele. Nos dois roteiros isto é feito de maneira distinta. No caso do roteiro sobre os “processos

antigos” procurou-se passar a mensagem de que os eventos pretéritos voltarão a acontecer, de que os continentes
não só se moveram no passado como continuam e continuarão se movimentando, o que fará que a costa de
Búzios um dia mais se modifique, ao passo que ocorra uma nova colisão entre continentes. É claro que isto está
muito fora da escala de tempo da vida humana, porém passa a ideia, espera-se que o leitor compreenda que a
configuração atual do planeta não foi igual no passado nem será igual no futuro. Pretende-se passar a ideia de
efemeridade e transitoriedade, de que nosso planeta é dinâmico e em constante transformação.
No caso do roteiro dos “processos recentes”, cuja ênfase é dada ao aspecto ambiental, tanto pela
existência do Mangue de Pedra, mas também pela sedimentação na Praia Rasa e a ocorrência de terremotos em
um passado não tão distante (quando se considera o tempo geológico), buscou-se, além de abordar a ciclicidade
dos processos geológicos, instigar à conservação ambiental, correlacionar a raridade dos processos geológicos e
também instigar o leitor sobre a conduta do ser humano com relação ao meio ambiente.

Figura 2. Capas dos roteiros desenvolvidos: à esquerda o que aborda os eventos geológicos mais “antigos” e à direita os que
roteiros sobre os processos mais “recentes”.

CONCLUSÃO
A elaboração de roteiros impressos, no âmbito do Projeto Caminhos Geológicos, representa a
possibilidade de complementar o conteúdo apresentado nas placas interpretativas e ampliar o número de pessoas
alcançadas. Para os dois roteiros aqui apresentados, pretende-se realizar uma pesquisa de avaliação de seu
conteúdo. Esta avaliação consistirá em um questionário a ser aplicado a alunos participantes das Trilhas
Pedagógicas Ambientes, projeto conduzido pela Prefeitura de Armação dos Búzios. O número de turmas
participantes ainda será definido bem como o conteúdo do questionário. As respostas servirão para indicar que
assuntos e mensagens colocadas no roteiro ficaram claras e foram apreendidas pelos estudantes. A análise dos
resultados servirá para aprimorar a metodologia e linguagem na elaboração dos roteiros, uma vez que pretendese estender esta iniciativa para outros municípios onde o Projeto Caminhos Geológicos está presente.
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