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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA

A história do Simpósio do Sudeste, ou ainda GEOSUDESTE, se confunde com a própria história
da Sociedade Brasileira de Geologia, Trata-se de um evento com 42 anos de história que teve sua
primeira edição em 1977 na época denominado “Simpósio Regional de Geologia”.
Durante esse tempo sempre foi itinerante entre os estados (organizados pelos núcleos São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro – Espírito Santo) aceitando trabalhos de todo Brasil e com um
público bastante fiel e equilibrado entre alunos, acadêmicos e profissionais. Esses aspectos leve,
plural e sereno o tornam um evento prazeroso na sua realização e organização.
Passamos por edições onde os eventos eram realizados dentro de universidades (década de
1980, 1990), depois hotéis e centro de convenções (década 2000) e agora, novamente, por
razões econômicas, voltamos para universidades. Mas nunca desistimos de fazer um Geosudeste
melhor que o anterior e pior que aquele que virá;
Ainda que a diminuição gradual dos patrocínios permeia sua realização os números são sempre
animadores: quase 400 inscritos e 308 trabalhos. Números que o torna um dos maiores eventos
regionais de geologia no Brasil
Em sua organização, pelos expressivos números citados, soma-se necessariamente uma equipe
formada pelos três núcleos regionais envolvidos e integrantes da SBG sede. Todos fortemente
comprometidos para levar o que temos de melhor para os participantes: o amor pela profissão e o
reconhecimento da importância de um evento científico principalmente para os alunos.
É fato também que, durante esses anos, a geociências (como todo ciência) evoluiu em
conhecimento deixando a ignorância para trás, novas áreas geocientíficas ganharam importância
merecida e uma delas foi a de ensino. Por isso, no escopo do evento também ocorre o Simpósio
Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra. Este, em sua nona edição, é o principal
responsável pela aproximação da SBG com alunos e professores do ensino fundamental e médio.
Esses professores, atualmente, somam 110 sócios da Sociedade.
Por fim, esperamos que as 7 sessões temáticas (CRÁTONS E SISTEMAS OROGÊNICOS
ADJACENTES; BACIAS SEDIMENTARES; RECURSOS MINERAIS; GEODINÂMICA DO
CENOZOICO; RECURSOS HÍDRICOS, GEOLOGIA AMBIENTAL E GEOLOGIA DE
ENGENHARIA; GEOCONSERVAÇÃO; VULCANISMO E AMBINTES ASSOCIADOS) resultem em
discussões profícuas e que todos nós saímos satisfeitos desta edição do GEOSUDESTE.

Sejam muito bem-vindos
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SOBRE A NATUREZA ORBICULAR E A CLASSIFICAÇÃO GENÉTICA DO PLÚTON
CONGONHAS, QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG
Luís Antônio Rosa Seixas1
1
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Historicamente, granitoides de origem crustal são classificados em dois tipos genéticos: (1) tipo S, derivados da
fusão parcial de rochas metassedimentares detríticas, envolvendo um espectro de componentes pelíticos a
psamíticos, estas últimas também ditas fontes metassedimentares impuras; e (2) tipo I, derivados da fusão parcial
de rochas meta-ígneas, que pode incluir composições básicas a intermediárias. Esta classificação encontra
suporte do ponto de vista mineralógico, químico e isotópico. No primeiro caso os magmas derivados possuem
composição peraluminosa, contém biotita e/ou muscovita, espectro mais restrito de proporções modais (i.é.,
predomínio de granodioritos a granitos), e minerais acessórios que incluem ilmenita, apatita e monazita, além de
eventualmente minerais aluminosos, como granada, cordierita e/ou aluminosilicatos, entre outros. No segundo
caso, os magmas derivados possuem composição metaluminosa, contém hornblenda e/ou biotita como minerais
máficos, amplo espectro de proporções modais (i.é., desde tonalitos a granitos), e minerais acessórios magnetita,
titanita, apatita, alanita e/ou epidoto. O Plúton Congonhas constitui-se de um stock de natureza orbicular cujas
características químicas e mineralógicas transitam entre aquelas tipicamente atribuídas a granitoides do tipo S e
I. Esta transição se dá em termos de sua variação faciológica “primitiva”, peraluminosa e granodiorítica, para
mais evoluída, peraluminosa a metaluminosa e trondhjemítica. As orbículas constituem-se de agregados minerais
ricos em biotita (até >60% biotita ± muscovita) e minerais acessórios que incluem zircão, apatita, ilmenita,
monazita, alanita e titanita, além de quartzo e feldspatos. Possuem formato esférico a elíptico, microestrutura
interna concêntrica e dimensão centimétrica (i.é, diâmetro <10 cm). Distribuem-se por toda a extensão do plúton,
com número estimado de orbículas por m2 nos afloramentos desde ausente até >50. Detalhada informação
petrográfica, de química mineral e de rocha total, aliada com modelagem geoquímica de elementos traço,
indicam que a segregação precoce das orbículas no magma “primitivo” (i.é., magma parental) provoca a
transição de características quimio-mineralógicas do tipo S para I, culminando com a paragênese ígnea de
muscovita, alanita, titanita e epidoto na fácies trondhjemítica. Características adicionais do plúton, tais como a
presença de zircões herdados com múltiplas idades, a composição enriquecida do isótopo de Nd e o conteúdo
elevado em Ba + Sr e baixo em Rb, sugerem derivação do magma parental a partir da fusão parcial de uma fonte
metassedimentar impura do tipo grauvaca.
Palavras-chave: Orbículas, Petrogênese, Plúton Congonhas
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PRELIMINARY PETROGRAPHIC AND THERMOMETRIC DATA OF GRAPHITE FROM
FORMIGA – MG (BRAZIL)
Luiza Carneiro de Rezende1, Alexandre de Oliveira Chaves2
2
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During the Paleoproterozoic Era, the Brazilian cratons experienced a succession of orogenic events that modified
the archean basement and sedimentary sucession. In the southern São Francisco Craton, it can be recognized
evidence of an orogenic event that happened between Rhyacian and Orosirian periods. It is related to the closure
of an oceanic basin at this time, which led to the collision between the archean Divinópolis and Campo Belo
metamorphic complexes. A variety of lithologies can be found in this collisional area: metachert, banded iron
formations, graphite schist, paragneiss, granitoid, amphibolite, metaultramafic rocks and migmatites.
Occurrences of graphite schist were reported around the cities of Formiga and Itapecerica (Minas Gerais) and are
probably related to the characteristic high-grade metamorphism of this area. The presence of graphite is probably
associated with the presence of organic carbon, which came from the organic matter existing in the ocean floor
during the paleoproterozoic sedimentary succession deposition. To contribute to the understanding of this
metamorphism, petrographic studies and X-ray diffraction (XRD) analyses have been done in two samples of
graphite schist collected in the field. There are quartz, graphite, phengite and titanomagnetite distributed in
lepidoblastic texture. Graphite XRD data showed temperature around 445ºC. In this area it is expected to find
high-grade metamorphism, associated with the collisional paleoproterozoic event. In this context, we interpreted
that after the collision, which happened in higher temperature and pressure (as suggested by the presence of
phengite), there were a decompressional event, under lower temperature, that resulted in a retrometamorphism to
greenschist facies. Another hypothesis is that hydrothermal fluids associated with the orogenic collapse would
have modified the graphite structure under 445ºC. To confirm this theory, Raman spectroscopy analyses will be
made in the same samples. Furthermore, C isotopic analyses will be done in order to confirm the organic origin
of the carbon that forms de graphite schist.
Palavras-chave: X-ray diffraction, metamorphism, Campo Belo Complex.
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QUÍMICA MINERAL DE CROMITA, OLIVINA E PIROXÊNIO EM LITOTIPO ULTRAMÁFICO
DO COMPLEXO GRANULÍTICO DE ACAIACA, REGIÃO SUDESTE DE MINAS GERAIS
Massote, N.D.R.¹; Medeiros Júnior., E.B.²; Queiroga, G.N.³; Jordt-Evangelista, H.4; Velasco, T.C.5; Marques,
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O estudo de rochas ultramáficas é de grande importância para se entender a gênese dos ambientes geológicos.
Nesse contexto se encaixa o harzburgito do Complexo granulítico de Acaiaca (CgA), situado no município de
Barra Longa/MG, região sudeste de Minas Gerais. Geologicamente, o CgA encontra-se na porção sudoeste do
Orógeno Araçuaí, ladeado por gnaisses de fácies anfibolito do Complexo Mantiqueira. O CgA é caracterizado
por uma faixa de 36 km de extensão na direção N-S e 6 km de largura na porção central W-E, com rochas
granulíticas félsicas (biotita granulitos e charnockitos), máficas (piroxênio ± hornblenda granulitos), granulitos
aluminosos (granada-sillimanita ± cordierita granulitos e granada-cordierita-cianita granulitos), além de um
litotipo ultramáfico de composição harzburgítica. No presente trabalho procurou-se entender melhor a gênese
desse harzburgito. Para isso foram utilizados dados de química mineral de cromita, olivina e piroxênio obtidos
via microssonda eletrônica. O harzburgito é composto essencialmente por grãos centimétricos de olivina e
ortopiroxênio, que muitas das vezes possuem inclusões de cromita. A rocha ainda é composta por antofilita,
talco, serpentina, carbonato e Mg-Clorita, que substituem a associação mineral principal. Ao estudar a olivina
verificou-se que se trata essencialmente de forsterita (Fo84), com considerável quantidade de Ni (0,01 a.p.u.f) e
baixo conteúdo de Mn (0,001 a 0,003 a.p.u.f). O ortopiroxênio se mostrou rico em Mg e se enquadra no campo
da enstatita (En85). As análises de química mineral de cromita evidenciaram quantidades de FeO e Cr2O3 por
volta de 46% cada. A cromita apresentou uma razão de Mg/(Mg+Fe) média ao redor de 0,1, o que indica uma
possível derivação metamórfica em condições de fácies anfibolito. Ao sintetizar o diagrama ternário Cr/Fe³⁺/Al
observou-se que o campo da cromita estudada se aproxima do campo referente a cromitas de fácies anfibolito
baixo. Entretanto, a ocorrência de enstatita e forsterita como fases em equilíbrio com a cromita pressupõe
condições de temperatura maiores que 700ºC. Com isso, pode-se concluir que o harzburgito do CgA representa
um litotipo ultramáfico metamorfizado em condições de fácies anfibolito superior a granulito.
Apoio: Laboratório integrante da RMIc, Rede de Microscopia e Microanálises de Minas Gerais, FAPEMIG,
CNPQ.
Palavras-chave: Química mineral, Complexo Acaiaca, Olivina, Cromita, Piroxênio.
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PROVENANCE OF PARAGNEISSES FROM BÚZIOS SEQUENCE IN ARMAÇÃO DOS BÚZIOS –
RJ (BRAZIL)
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The Cabo Frio Tectonic Domain, located at the southeastern tip of the Ribeira belt, comprises a Paleoproterozoic
basement (2.0-1.94 Ga – Região dos Lagos Complex) and supracrustal Neoproterozoic rocks of the Buzios
sequence. The later mostly includes kyanite-sillimanite-garnet-biotite gneiss with minor calcsilicate and quartzite
layers, interleaved with mafic gneisses (volcanic protolith). It is an Ediacaran volcanic-sedimentary sequence
deformed and metamorphosed at granulite facies during the collisional Buzios Orogeny in the Cambrian. To
investigate the protolith of the sediments and tectonic setting for the deposition of the Buzios basin, we got U-Pb
data of detrital zircon grains from two samples of the Buzios sequence, from distinct stratigraphic levels. The
first sample is a quartzite that occurs interleaved with the mafic gneisses near the contact with the
Paleoproterozoic basement. 135 crystals were analysed with LA-ICPMS technique at UERJ Multilab. The main
population plotted in the interval between 1.98 and 1.94 Ga, while two grains presented Tonian ages (783±43
Ma and 816±21 Ma), four with Late Paleoproterozoic age (2187 – 2563 Ma), and two are from the Orosirian
(1835±81 Ma and 1845±56 Ma). There are also 3 detrital grains dated from the Ediacaran to Cambrian (638 –
580 Ma), and one 527 Ma metamorphic rim. The second sample was collected in a higher stratigraphic level
within the more than 500 meters thick aluminous paragneiss package. The analysed 32 zircons crystals show the
following age populations: Paleoproterozoic (1682 – 2586 Ma), Mesoproterozoic (1228 – 1477 Ma), and the
most abundant Neoproterozoic group (599 – 961 Ma) with the youngest detrital zircon at 599±43 Ma. The
quartzite age spectrum suggests major sediment contribution from the Paleoproterozoic basement (Região dos
Lagos Complex), occurring in tectonic contacts with the Buzios sequence, and also suggests links with the
Angola block in Africa. The second sample presents a major contribution of Neoproterozoic age, which main
source is probably the magmatic arc of the Ribeira belt (to the west) in the Oriental Terrane. Our data suggest
that at least the lower sedimentary layers of the Buzios Basin, despite presenting indications of oceanic material,
were deposited quite close to the African continental margin. Furthermore, it can be inferred that the BuziosPalmital Group, mapped in the region as belonging to the same basin, can represent two distinct basins, one with
a major African contribution and another with the Oriental Terrane as the major source. This provenance
signature is probably related to the tectonic evolution from a continental passive margin to a convergent
subduction-related margin.
Apoio: First author had Scientific undergraduate grant from CNPq project UNIVERSAL n. 427676/2016-9. The
Project was partially financed by the project Revisão do Mapa Geológico do Gondwana (PETROBRAS-UFRJ).
This is an IGCP-628 contribution.
Palavras-chave: Ediacaran, detrital zircons, Cambrian orogen
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NOVOS DADOS SOBRE METAVULCANITOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE ESMERIL,
JECEABA-MG – POSSÍVEL CORRELAÇÃO COM FORMAÇÃO PIRACICABA.
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1

Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH): vinícius.almeida17@bol.com.br.
Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH): guilhermea.m.depaula@hotmail.com
3 Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG): paulo.zaeyen@prof.unibh.br

2 Centro

A área mapeada corresponde a uma região no distrito de Esmeril, município de Jeceaba, Minas Gerais e se insere
no contexto do Cráton São Francisco Meridional. Na interseção da Serra da Moeda e a Serra de Ouro Branco,
ocorre uma inflexão para SW em um conjunto de serras denominado de Lineamento Jeceaba - Bom Sucesso.
Esse lineamento se apresenta como limítrofe entre o Complexo Metamórfico Bonfim arqueano e o Cinturão
Mineiro paleoproterozoico. O objetivo do trabalho foi realizar o mapeamento na escala 1:25.000 que abordasse o
Lineamento Jeceaba – Bom Sucesso, afim de verificar sua relação com a Falha do Engenho. O mapeamento
geológico realizado na área, permitiu o reconhecimento e caracterização de unidades estratigráficas pertencentes
ao QF. O contato entre as unidades do embasamento cristalino e as rochas supracrustais é marcado pelo
Lineamento Jeceaba - Bom Sucesso, que apresenta um lineamento de relevo NE-SW. No decorrer do
mapeamento foram encontradas rochas de aspecto metavulcânicos, denominadas de metavulcanitos,
cartografadas como Unidade Metavulcanoclástica Indiviso, em uma área de domínio do Supergrupo Minas. A
Unidade – Metavulcanoclástica Indiviso se apresenta na porção centro-leste da área por contato em rampa de
empurrão inferida, com as rochas da Suíte Salto do Paraopeba, as rochas da Formação Moeda e as rochas da
Formação Fecho do Funil. É composta por uma rocha metapiroclástica com fragmentos líticos sericitizados,
grãos de quartzo vulcânico e microclínio com processo de alteração sericítica. Além disso nessa unidade,
observou-se uma rocha metavulcânica ácida, composta por quartzo, plagioclásio, microclínio, com sericita e
muscovita alinhadas segundo as foliações observadas. Em lamina, realizada a partir da rocha metapiroclástica foi
possível observar, fragmentos líticos sericitizados contendo Sn+1 bem marcados, além de recristalização dinâmica
em quartzo, indicativos de deformação. Entretanto essa deformação aparenta ser pouco intensa, já que não são
observadas caudas de recristalização, ou demais estruturas de forte deformação. Observam-se, em alguns clastos
de quartzo, bordas de corrosão, como consequência da reação com o material fundido, indicativos de evento a
tectônico. Já a outra rocha encontrada na unidade, a partir da análise de lâminas delgadas, apresenta um
segmento de plagioclásio inserido em uma matriz possivelmente sericítica alinhada segundo a deformação Sn,
além de quartzo com extinção ondulante, contendo caudas de recristalização e estrutura núcleo manto,
evidenciando uma deformação mais intensa, além de microclínio. Esse aspecto remete-se possivelmente a uma
rocha metavulcânica ácida. Esta unidade metavulcanoclástica indiviso foi considerada base do Grupo Piracicaba.
Ela se apresenta como um problema de pesquisa, já que nunca foi identificado rochas desse tipo no Grupo
Piracicaba. Rochas metavulcanoclásticas, na estratigrafia do QF, são encontrados no Supergrupo Rio das Velhas
e no Supergrupo Minas na Formação Sabará. Essa unidade foi encontrada disposta em rampas de empurrão,
associadas a foliação Sn, em contato com as rochas das Suíte Salto do Paraopeba e do Grupo Piracicaba.

Palavras-chave: Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso, Metavulcanoclástica, Metavulcanitos.
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DETRITAL ZIRCON U-PB AND LU-HF ANALYSIS OF THE HIGH-GRADE
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The Jequitinhonha Complex is an extensive stratigraphic unit of high-grade metamorphism present in the
northeastern Araçuaí orogen. This unit is composed of peraluminous paragneiss, graphite gneiss, quartzite and
lenses of calc-silicate rock. Sample JK1 of the Jequitinhonha Complex was collected ca. 20 km to the east of
Almenara city. The rock is a migmatitic aluminous banded paragneiss which paleosome is composed of gneiss
with quartz, K-feldspar and plagioclase, with cordierite-rich or biotite-rich bands. A total of 116 grains of detrital
zircon grains of the paleosome of the peraluminous paragneiss were recovered and analyzed, ranging in size
from 40 to 240 μm. Some grains show subhedral to euhedral shape, even needle-shaped acicular habits. But most
of the grains have a rounded to subrounded shape, effect of the abrasion caused by erosional and sedimentation
processes. U-Pb (LA-MC-ICP-MS) data of zircon grains yield five main age peaks. These analysis, together
with Lu-Hf (LA-ICP-MS) data of 106 zircon grains, suggest the following sources: Archean and
Paleoproterozoic grains probably sourced from the São Francisco craton and Araçuaí orogen basement (2564 ±
35 Ma, 2012 ± 21 Ma), Statherian grains from the Espinhaço-Chapada Diamantina basin system (1807 ± 19 Ma),
Tonian grains from anorogenic- granites (960 ±8 Ma) and Cryogenian grains which could have been sourced
from the Southern Bahia Alkaline Province (662 ± 6 Ma). The εHf(t) values show a contribution predominantly
of evolved crust with minor contributions from moderately juvenile crust along all the age spectra. The youngest
detrital zircon population suggests evolution of the Jequitinhonha Complex protoliths as passive margin
sediments developed upon the southern São Francisco Craton margin during the Cryogenian, related to the E6
rifting event which started with intrusion of the SPAB and evolved to development of new oceanic crust of the
Adamastor Ocean to the south, within the Macaúbas gulf which represented the precursor basin to the AraçuaíWest Congo Orogen.
Apoio: FAPEMIG, CNPq.
Palavras-chave: Jequitinhonha Complex, U-Pb geochronology, Araçuaí Orogen, Lu-Hf istope data.
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A REVIEW ON THE CONTINENTAL CRUST EXTENT IN SOUTHERN AMAZONIAN CRATON
J. G. Motta¹, V. T. Meira¹, V. G. Trevisan¹, P. G. Betts², C. R. de Souza Filho¹
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The Proterozoic evolution of the Amazonian Craton involves a protracted accretionary orogeny resulting with
the stacking of Palaeo- to Mesoproterozoic crustal belts against an Archaean-Palaeoproterozoic core (Carajás
province, CP) in its southern part. Current evolution models consider the sole consumption of oceanic crust.
However, abundant pre-Paleoproterozoic inherited zircons and depleted mantle model ages (TDM) compatible to
the Carajás province within the accreted crust, the calc-alkaline to the within-plate character of Palaeo- to
Mesoproterozoic granitoid suites, and extensive 1.88 Ga intra-plate to back-arc Uatumã felsic magmatism
opposes such models. Furthermore, restricted geophysical data interpretation suggests the existence of a deep EW physical grain amid the NW-SE accretionary belts. Hence, conjunct evidence points out to the existence of an
elusive, older continental crust framework. To evaluate its plausible existence we conducted the qualitative
interpretation of satellite-borne gravity and magnetic data, and airborne magnetic data to interpret the
architecture of the region. Potential field data points out to the existence of an E-W directed deep crustal
framework extending from the CP westwards beneath the accretionary belt. The NW-SE structural grain of the
belts is observed but is restricted to the shallower crustal levels. A comprehensive compilation (n>1700 samples)
of protolith crystallization ages (zircon, titanite, monazite), Sm-Nd TDM determinations, metamorphism,
inherited and detrital ages, and εNd determinations constrain the evolution of the envisioned crustal framework.
TDM data points to a continuation of Archaean-derived crust to the west of the CP, with Palaeoproterozoic
derivation being more representative within the Rio Negro-Juruena province and westwards. Archaean
crystallization ages predominate in CP, with younging westwards into Palaeo- and Mesoproterozoic ages.
Metamorphic ages are progressively younger towards the Guaporé suture zone (GSZ) to the west, with
concomitant increase in the meta-sedimentary rock volume. εNd determinations point to the overall evolved to
poorly juvenile nature of the magmatic arc rocks within the accretionary belt with crustal reworking. Scattered
Archaean inherited zircon ages compatible with ages in the CP exist throughout the accretionary belt as far as
south in the Alta Floresta domain. Tectonic classification of sedimentary basins from their detrital age inventory
points to convergent Palaeoproterozoic and collisional to extensional Mesoproterozoic settings. Crustal thickness
and Vp/Vs ratio determinations from passive seismic data point out to a consistently thick crust of bulk felsic
composition in the accretionary belt, with slight thickening westwards. The Lithosphere-Asthenosphere
Boundary shows a consistently deep lithospheric keel running from the CP westwards and truncated only close
to the GSZ. Evidence body suggests the existence of an extended crustal framework beneath the accretionary
belts in southern Amazonian Craton which is akin to the CP. We interpret that the accretionary belt developed a
slightly uplifted retro wedge of the Archaean- to Palaeoproterozoic stationary crustal retro wedge. Recurrent slab
switching altered the thermal state and deformation styles in the retro edge proximal to the GSZ and controlled
the location of 1.88 Ga magmatism.
Apoio: Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPQ)
Palavras-chave: Amazonian Craton, geophysics, geochronology.
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PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL DOS GRANITOIDES DIATEXÍTICOS PORTADORES
DE ANFIBÓLIO DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, CAMBUCI-RJ
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A Faixa Ribeira posiciona-se dentro da Província Estrutural Mantiqueira, nas porções a sul e sudeste do Cráton
do São Francisco, e teve a sua edificação nos eventos acrescionários decorridos entre 900 e 480 Ma, reunidos no
que ficou conhecido como Ciclo Brasiliano e que culminaram na almagamação do Gondwana Ocidental. A área
de estudo está inserida no Domínio Cambuci (Terreno Oriental da Faixa Ribeira), onde ocorrem granitoides
leucocráticos diatexíticos portadores de anfibólio e com enclaves de rochas metamáficas expostos na região de
São João do Paraíso (município de Cambuci, noroeste do Rio de Janeiro). O presente trabalho envolveu a
descrição de lâminas petrográficas e a análise de dados da química mineral de anfibólios, feldspatos e biotita
obtidos por WDS (Wavelenght Dispersive Spectrometer) em microssonda eletrônica. As rochas apresentam
estrutura foliada, texturas granolepidoblástica e nematoblástica (com grãos de hornblenda orientados), além de
texturas de intercrescimento do tipo mirmequita e exsolução em grãos de feldspato. Os grãos são, sobretudo,
subdioblásticos e xenoblásticos, inequigranulares, apresentando tamanhos que variam de 0,05 à 2,5 mm. Os
contatos intergranulares apresentam-se em formas poligonais e interlobados. As principais feições
deformacionais são a extinção ondulante em grãos de quartzo, k-feldspato e plagioclásio, ribbons de quartzo,
bandas de deformação, textura núcleo-manto e fraturamento. A mineralogia essencial do litótipo consiste de
plagioclásio, biotita, clinopiroxênio, hornblenda, quartzo, k-feldspato e fases acessórias como apatita, magnetita,
ilmenita, rutilo e zircão. Carbonato, muscovita e saussurita ocorrem como produtos de alteração. De acordo com
análise modal, a composição das rochas estudadas transita entre granodiorítica a tonalítica Os grãos de anfibólio
(hornblenda) apresentam composição pargasítica ((K 0,35 Na 0,337 ) Σ0,687 (Ca 1,42 Fe 0,343 Na 0,166 Mn 0,07 ) Σ1,999 (Mg 2,425
Feii 1,338 FeIII 0,514 Al0 ,503 Ti 0,217 Cr 0,004 ) Σ5,001 (Si 6,46 Al 1,54 ) Σ8 O 22 ((OH) 1,294 O 0,434 F 0,164 Cl 0,109 ) Σ2,001 ), sem
zoneamento composicional entre borda e núcleo. Os grãos de plagioclásio e k-feldspato são oligoclásios
(Ab 75,26% An 22,39% Or 2,35% ) e ortoclásios (Or 88,96% Ab 10,83% An 0,21% ), respectivamente, ambos também sem
zoneamento composicional entre borda e núcleo. A biotita apresenta como fórmula estrutural (Na 0,2 K 1,8 ) ∑2
(Mg 2,8 Fe2+ 2 ) ∑4,8 (Ti 0,5 Li 0,7 ) ∑1,2 (Si 5,5 Al 1,5 O 20 ) (OH 3,6 F 0,3 Cl 0,1 ) ∑4 . A composição do plagioclásio (oligoclásio
mais próxima da composição da andesina) é típica de associações de alto grau metamórfico, em condições de
fácies granulito. Essa interpretação é reforçada pela paragênese encontrada (especialmente Pl-Kfs-Cpx) e pelas
estruturas diatexíticas encontradas em campo (indicando alto volume de fusão parcial por anatexia). A
associação de minerais da paragênese e o sistema químico MnO-Na 2 O-CaO-K 2 O-FeO-MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 -H 2 OTiO 2 (MnNCKFMASHTO) sugerem protólito ígneo (provavelmente granitoides pré-colisionais do tipo I). Por
fim, tem-se que o litótipo estudado corresponde à ortognaisses de composição granodiorítica a tonalítica,
metamorfizados em alto grau, no fácies granulito. As características encontradas para este litótipo, sugerem
como possibilidades para a correlação do mesmo com as unidades litoestratigráficas regionais, o Complexo
Quirino (do Terreno Paraíba do Sul) e o Complexo Serra da Bolívia (do Terreno Oriental, Domínio Cambuci),
situação esta, que pode ser melhor definida com o prosseguimento do trabalho com a aplicação de métodos
geotermobarométricos e ou geoquímicos. Tais dados contribuem para o entendimento das unidades e elucidação
da edificação Faixa Ribeira.

Palavras-chave: Petrografia, São João do Paraíso, Faixa Ribeira.
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ESTUDO DO METAMORFISMO DE CONTATO RESULTANTE DA INTERAÇÃO ENTRE MAGMAS
GRANÍTICOS E MÁRMORES DA REGIÃO DE ITALVA, NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Costa Filho, L.S.S.1; Duarte, B.P.1; Ragatky, C.D.1
1Universidade

do Estado do Rio de Janeiro, e-mails: luissergiogeologo@gmail.com; biapasch@gmail.com;
dianaragatky2@gmail.com

Resumo: No metamorfismo de contato, é comum a ocorrência de processos metassomáticos resultantes da
interação entre o magma e a rocha encaixante. Na região de Italva, noroeste do Estado do Rio de Janeiro, uma
espessa camada de mármore do Grupo Italva, Unidade São Joaquim, encontra-se cortada por vários corpos
graníticos de espessuras que variam desde 1 a 10 m. Este trabalho objetiva o estudo do metamorfismo dos
mármores e os processos metassomáticos que originaram os escarnitos (“skarn”) por meio de análise
petrográfica para a identificação dos principais produtos (paragêneses minerais). Em dois corpos
granito/mármore estudados, ocorre a presença de estreitas (centimétricas) auréolas de contato entre o granito e a
encaixante, com o seguinte zoneamento, do núcleo da intrusão em direção ao mármore: granito, “endoskarn”
(granito com diopsídio e escapolita), “skarn” (diopsídio, tremolita e escapolita), “exoskarn” (mármore com
tremolita-actinolita) e mármore. Na parte do “skarn” que faz fronteira com o granito há predominância de grãos
de escapolita, enquanto que na divisa com o mármore, predomina o diopsídio. Além disso, no “endoskarn”
identificou-se a presença de simplectitos (epidoto/clinozoisita+quartzo) nas bordas de grãos de hornblenda e
diopsídio. No terceiro corpo granito/mármore estudado, notou-se a presença de olivina muito alterada na zona de
contato entre o granito e o mármore, e a diminuição dessa alteração conforme aumenta a distância do contato
para o interior do mármore. O contato entre a encaixante e o granito ocorre de forma abrupta não apresentando
auréola de contato, ou seja, não há formação do escarnito. No quarto corpo granito/mármore, observou-se
zoneamento em escala de afloramento onde, acima e abaixo do granito e, a partir dele, ocorre uma zona félsica,
seguida por uma de carbonatos, cujas cores variam de laranja/amarelo e cinza, e uma de mármore na porção mais
distal. Em lâmina delgada, nota-se a ocorrência de grandes grãos de quartzo e feldspato, bem como de diopsídio
nos mármores distais, e a modal dos granitos e da zona félsica permite classificá-los, com base no diagrama
QAPF, como álcali-feldspato granito e granitóide rico em quartzo, respectivamente. De uma forma geral, o
magma forneceu o Si e o Al, necessários à cristalização dos silicatos nos mármores encaixantes (exoskarns) e
nas zonas que definem os skarns dos corpos estudados. Nos corpos 1 e 2, o mármore também foi fonte de
matéria e cedeu Ca e Mg para a formação dos minerais nas zonas de skarn e no granito (endoskarn), resultando
na formação de diopsídio, tremolita e escapolita nestas zonas. No corpo 3, um mármore conhecidamente
magnesiano (dolomítico), houve apenas formação de olivina no mármore. No corpo 4, houve a formação de
quartzo, feldspatos, diopsídio, tremolita e escapolita no mármore, indicando que a frente de metassomatismo,
levando, principalmente Si e Al, foi do magma para o mármore encaixante. Portanto, há dois modelos distintos
de interação magma granítico/mármore encaixante. Nos corpos 1 e 2 houve transferência de elementos tanto do
magma para a encaixante quanto da encaixante para o magma enquanto que nos corpos 3 e 4 apenas o magma
cedeu elementos para a encaixante.
Palavras-chave: Metamorfismo de Contato, Escarnito, Metassomatismo
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MODELAGEM METAMÓRFICA NO SISTEMA CNKFMASHTO DE GRANULITO
ALUMINOSO DO GRUPO ANDRELÂNDIA NA ZONA DE CISALHAMENTO DE ABRE
CAMPO, SUDESTE DE MINAS GERAIS
Milla Maia Bittencourt1, Edgar Batista de Medeiros Junior1, Hanna Jordt Evangelista1, Rodson de Abreu
Marques2, Tamires Costa Velasco2, Caroline Cibele Vieira Soares2
1

Universidade Federal de Ouro Preto, MG, e-mail: email do autor: millamaiabt@hotmail.com; email do
autor: edgar.junior@ufop.edu.br; e-mail do autor: hanna_jordt@outlook.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: email do autor; tamires.velasco@ufes.br; e-mail do
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A rocha estudada foi encontrada na Zona de Cisalhamento Abre Campo, que é conhecida por representar a região
de sutura de idade neoproterozóica do Orógeno Araçuaí. Nessa região têm-se enberbitos e granulitos máficos do
Complexo Juiz de Fora intercalados tectonicamente com granulitos aluminosos correlacionados ao Grupo
Andrelândia. O presente trabalho teve como objetivo estudar as condições metamórficas atingidas por esse
granulito aluminoso na região de sutura. No litotipo do Grupo Andrelândia foi realizada a caracterização
petrográfica e de microestruturas para definição da associação mineral presente no pico do processo metamórfico.
Para o desenvolvimento da modelagem metamórfica por meio da construção de pseudosseções, foram utilizados
dados de química de rocha total obtidos por fluorescência de raios-X e de química mineral obtidos por microssonda
eletrônica. O programa Theriak-Domino foi escolhido para a construção das pseudosseções. O granulito aluminoso
é composto essencialmente por quartzo, plagioclásio, granada e biotita que perfazem 20%, 40%, 20% e 15% da
lâmina, respectivamente. Além desses, têm-se como minerais acessórios zircão, apatita e ilmenita, e como minerais
secundários sericita, carbonato e epidoto. A textura varia de granoblástica a granolepidoblástica. Um dos aspectos
microestruturais mais interessantes é a ocorrência de feldspato subédrico, que pode ser indicativo de processo de
fusão parcial. Macroscopicamente a rocha também possui feições migmatíticas, podendo ser classificada como
metatexitos estromáticos a diatexito nebulítico. Neste trabalho são apresentados dados preliminares do
modelamento metamórfico realizado no sistema CaO-Na2O-K2O-FeO-MgO-SiO2-H2O-TiO2-O2
(CNKFMASHTO) para o granulito aluminoso do Grupo Andrelândia. A análise da pseudosseção obtida indica
que essa rocha foi metamorfizada em condições de temperatura e pressão, estimadas por meio das pseudoseções,
variando de 730ºC a 870ºC e de 5,2 kbar a 10kbar, respectivamente. Esses dados são semelhantes aos obtidos por
modelagem metamórfica e geotermobarometria otimizada em rochas do Grupo Andrelândia situadas nos arredores
da Serra do Caparaó, a leste da região estudada.
Palavras-chave: Grupo Andrelândia, Granulito Aluminoso, Pseudosseção, Zona de Cisalhamento de Abre
Campo.
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DOS AFLORAMENTOS DE ROCHAS DO
EMBASAMENTO CAMBRIANO DO CAMPUS DE GOIABEIRAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (SUDESTE DO BRASIL)
Yuri Victor Melo 1, Amanda Fernandes Silva 2, Luiza Leonardi Bricalli ³
2
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O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar estruturas e processos geológicos de 3 (três) afloramentos presentes no
campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), município de Vitória - ES (Sudeste do Brasil). A
área apresenta 2 (duas) unidades geológicas (CPRM, 2014): i) Depósitos aluvionares (Q2a) e ii) Maciço Vitória
(εγ5lesvit). Em campo foram realizadas análises geológicas registradas com uso de GPS (Global Position
System) presente no aplicativo GPS Essentials. Em seguida, foram caracterizados os litotipos quanto ao tipo de
rocha, mineralogia e textura da rocha e identificadas e medidas as orientações e tamanho das estruturas rúpteis,
com utilização de trena e bússola brunton. Por fim, foram caracterizados os processos geológicos presentes nos
afloramentos. Todas essas informações foram registradas em caderneta de campo e fotografadas com câmera
digital na resolução de 16 megapixels. No primeiro ponto, denominado “afloramento da Petrobrás”, foi
encontrada rocha ígnea do tipo granito, de textura porfirítica, apresentando, predominantemente, minerais de
feldspato, quartzo e mica biotita e entrecortados por vários diques de aplitos, o maior apresentando 30,5m,
compostos majoritariamente por feldspato e quartzo equigranulares e bem cristalizados. Foram encontrados
também vários xenólitos, de tamanhos diferenciados, sendo o maior de 8m de comprimento, com presença de
minerais máficos e textura muito fina. Chama-se atenção para uma fratura de 23,43m de comprimento, com
orientação N-S. Foram observados blocos de matacões arredondados e sulcados com diâmetros médios de 80cm1m, separados por fraturas e com presença de intemperismo físico-biológico. Observou-se ainda presença de
caneluras em parte do afloramento, e fratura na orientação E-W com 2,3m de largura entre os afloramentos.
Chama-se atenção também para os processos pedogenéticos e a presença de alvéolos, com cerca de 45cm de
diâmetro e 20cm de profundidade, produzidos pelo intemperismo e erosão de xenólitos preexistentes. No
segundo ponto, denominado “afloramento do Manguezal”, foi observada rocha ígnea do tipo granito, de textura
porfirítica, apresentando, predominantemente, minerais de feldspato, quartzo e mica biotita; além da presença de
sedimentos Quaternários argilosos, escuros e sob o qual se fixa a vegetação de mangue; assim, apresentando
duas contribuições de unidades geológicas, uma ao lado da outra. Foram encontrados veios de pegmatito de
diferentes tamanhos, direções (NW-SE, NE-SW) e espessuras, o maior deles com cerca de 32m de comprimento;
apresentavam minerais de feldspato, quartzo e mica biotita, com grãos que variam de 0,2cm da biotita até 2cm
de diâmetro dos feldspatos; com impurezas de óxidos e hidróxidos de ferro, alguns dos veios apresentando
pequenas falhas transcorrentes destrais. No terceiro ponto, intitulado de “Mirante da caixa d’água”, foram
observados afloramentos de rocha ígnea do tipo granito, de textura porfirítica, apresentando,
predominantemente, minerais de feldspato, quartzo e mica biotita. Além disso, identificaram-se veios, com
direções NW-SE e E-W, compostos predominantemente por quartzo, cristais de 0,5cm a 2cm; fraturas de até 7m
de comprimento e direção NE-SW; ampla ação do intemperismo físico-biológico, com ação pedogenética e
presença de vegetação. Esta pesquisa evidenciou a presença das principais características das rochas graníticas
da unidade Maciço Vitória, demonstrando que dentro do Campus se manifesta um mosaico geológico desta
unidade.
Apoio: Museu de Minerais e Rochas, Departamento de Oceanografia e Ecologia, Departamento de Geografia e
Pró-reitoria de Extensão, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Palavras-chave: granito, fraturas, veios.

12

CHARACTERIZATION AND COMPARISON OF THE GEOTECTONIC ENVIRONMENTS
PRESENT IN THE FORMATION OF CHROME DEPOSITS IN CAMPO FORMOSO, BAHIA (BR)
AND THE BUSHVELD COMPLEX (RSA), AND TYPES OF EXPLORATION USED
Isabela Maria Silva Rodrigues1; Laura Dias Parizzi2; Lorena Scarpelli Vilaça de Souza3; Nayara Teixeira
Oliveira Castro4; Thaís Sant’Anna dos Santos5
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The idea of the movement of tectonic plates on the Terrestrial Globe has been discussed since it was noticed the
fit of the contours of South America and Africa, creating the theory that all the continents were together in one
big continent called Pangea. But, in the Jurassic period, Pangea suffered a fragmentation, originating the
Gondwana (Southern Hemisphere) formed by South America, Africa, Antarctica, Australia and India; and
Laurásia (Northern Hemisphere) formed by North America, Europe and Asia. To the detriment of this dynamic
cycle of the Earth's crust, in approximately 130-110 million years, Gondwana began to fragment. As a result of
this process, South America was progressively separated from Africa and North America, giving rise to the
Atlantic Ocean and the Mesoceanic Chain.
With that said, is possible to recognize that Africa and South America have a tectonic relation and may also have
some similarities on their minerals deposits, especially between South Africa and Brazil. Trying to find those
resemblances, this article presents a comparison between two deposits of chromium ore, one located in the
Bushveld Complex (RSA) and the other in Campo Formoso, Bahia (BR), associating them with the geotectonic
context in which they are introduced, also comprising their genesis and form of exploitation.
The main indicator of chromium ore is chromite, considered one of the most important industrial minerals in the
production of ferro-chromium alloys and the production of stainless steels. This type of deposit originates
through fractional crystallization and magmatic segregation, giving rise to stratiform and podiform deposits.
World reserves of chromium (measured and reported) are concentrated mainly in Kazakhstan (180 million
tonnes), South Africa (130 million tonnes) and India (44 million tonnes).
Brazil is practically the only producer of chromium in the American continent, but it is not yet of great
expression, around 1.07% of reserves and 4.18% of world supply of chromite. Campo Formoso (BA) is part of
an Archean mafic-ultramafic complex called Campo Formoso Complex (CFC) which is located in the northern
portion of Craton Sao Francisco, consisting of serpentinized peridotitics, containing layers of chromite of
varying thickness. South Africa belongs to a Paleoproterozoic Igneo Complex, located in the Bushveld Complex
placed in the northern central portion of the Kaapvaal Craton, is characterized as the largest exposed plutonic
intrusion of an ultrabasic and acidic composition, with its mafic sequence houses large reserves of platinum,
chromium and vanadium.
After literature review, resemblances were identified as to the stratiform bodies of the deposits and the
equivalent lithologies of mafic-ultramafic rocks. But the geological and geotectonic environments that were part
of the genesis of these deposits are distinct and have no similarities to the chromium ore, leading to the
conclusion of this article that, despite the similarities found in the compared deposits, there is no significant
geotectonic similarity.
Key-words: Chromium, exploration, genesis.
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ENCLAVES ASSOCIADOS AOS ORTOGNAISSES PALEOPROTEROZÓICOS DO COMPLEXO
QUIRINO
Elaine Batista Gonçalves 1 , Cláudia Sayão Valladares 2.
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Este trabalho concentrou-se no estudo petrográfico-petrológico dos enclaves associados aos ortognaisses
paleoproterozóicos do Complexo Quirino. Os ortognaisses apresentam dois tipos petrográficos principais: um
horblenda-biotita gnaisse e um biotita-gnaisse. Em campo observa-se 3 tipos de enclaves: enclaves maciços de
cor esverdeada de composição calciossilicática, enclaves melanocráticos a ultramáficos ricos em tremolita e
enclaves anfiboliticos. O trabalho tem como objetivo a descrição microscópica petrográfica dos enclaves e suas
encaixantes com o intuito de determinar seus protólitos. Adicionalmente, pretende-se subdividir os enclaves
estudados em relação ao tipo petrográfico do ortognaisse encaixante e sua suíte magmática correspondente
(calcioalcalina de alto-K ou médio-K). A metodologia consiste em uma primeira etapa de compilação e
levantamento de dados, uma segunda etapa de descrição de lâminas delgadas em microscópio óptico para a
caracterização petrográfica-petrológica dos enclaves e dos ortognaisses encaixantes, e, finalmente, interpretação
dos dados geológicos. Os enclaves encontrados em biotita-gnaisses que possuem textura granoblástica são de
composição calciossilicática e têm em sua mineralogia essencial: diopisídio, anfibólios (horblenda e tremolita),
plagioclásio, quartzo e biotita e, como minerais secundários: clorita, zircão e titanita. Outros são anfibolitos de
textura granonematoblástica composto pelos seguintes minerais essenciais: feldspatos (plagioclásio e
microclina), anfibólio (horblenda), biotita, escapolita, quartzo, opacos e minerais acessórios (apatita, titanita e
zircão). As rochas encaixantes identificadas como biotita-gnaisse apresentam textura granoblástica e minerais
principais, tais como: microclina como feldspato principal, biotita, quartzo, e a horblenda (pode estar ausente).
Como minerais acessórios estão presentes, apatita, opacos, zircão, titanita, mica branca e epidoto. Tem como
protólito rochas de composição granítica. No horblenda-biotita-gnaisse predomina o plagioclásio, o máfico
predominante é a horblenda, o quartzo, complementa sua mineralogia essencial e opacos, titanita, alanita, apatita
e zircão compõe a sua mineralogia acessória, o protólito é tonalítico. Seus enclaves são melanocráticos com a
seguinte mineralogia: horblenda, ortopiroxênio, clinopiroxênio, quartzo, biotita como mineralogia principal e
apatita, opacos, titanita como minerais acessórios. Foram interpretados como restitos. De acordo com o nosso
estudo encontramos nos biotita-gnaisses que pertencem a série alcalina de alto-K os seguintes enclaves: enclaves
calciossilicáticos que tem protólito em margas e enclaves de anfibolitos. Para os anfibolitos a definição do
protólito é menos clara, uma vez que podem ser ortoderivados (provenientes de metamorfismo de rochas ígneas
básicas) ou paraderivados (provenientes de metamorfismo de margas). Comparado a composição química dos
enclaves anfibolíticos com rochas ígneas básicas, verifica-se que estes enclaves possuem teores de TiO² menores
e um maior teor de Fe²O³ (total) do que as rochas ígneas básicas. As evidências da composição química e
mineralógica observadas nos anfibolitos, com presença ocasional do mineral escapolita, apontam para paraanfibolitos com protólito em margas. Nos horblenda-biotita-gnaisses da série de médio-K predomina enclaves
melanocráticos.Os resultados permitem sugerir que os enclaves que tem protólito em margas encontrados nos
biotita-gnaisses da série calcioalcalina de alto-K tenham sido provenientes das unidades metassedimentares do
Grupo Paraíba do Sul, indicando que os ortognaisses ocorreram de forma intrusiva nas unidades
metassedimentares.

Palavras-chave: petrologia, enclaves, Complexo Quirino.
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O Cinturão Mineiro (CM) é uma faixa orogênica Paleoprotorozoica situada na parte sul do Cráton São
Francisco. Nessa região, porção sul do Quadrilátero Ferrífero, afloram rochas graníticas (sensu lato) que
preservam feições microtexturais e mineralógicas que remetem a processos ígneos associados aos mecanismos
de colocação dos plútons e a cristalização das rochas. Dessa forma o estudo dos padrões microtexturais e as
variações entre os diferentes corpos pertencentes ao CM são de grande relevância. Neste trabalho foram
analisadas as Suítes Alto Maranhão (SAM), Resende Costa (SRC) e Granitóide Cupim (GC). A caracterização
foi feita por meio da descrição detalhada de 13 amostras de lâminas petrográficas. De forma geral são rochas
plutônicas, faneríticas de granulação média a grossa e que variam de equigranulares a inequigranulares seriadas.
Quanto a porcentagem de minerais máficos trata-se rochas félsicas a intermediarias, e com índices de cor que
variam de hololeucocráticas a mesocráticas, tendo predomínio de amostras leucocráticas. Segundo a
classificação a partir da composição modal foram descritos: Monzogranitos, Granodioritos, QuartzoMonzodioritos e Tonalitos. As principais variações entre as suítes estudadas estão relacionadas às microtexturas
e a composição mineralógica. As rochas apresentam grande número de feições ígneas preservadas, sendo a Suíte
Alto Maranhão a região com amostras que concentram o maior número dessas feições, como plagioclásios
euédricos zonados, textura fluidal e duas gerações de titanitas. A SAM é a suíte com a maior concentração de
minerais máficos e menor teor de álcalis em relação as demais amostras analisadas, em relação a classificação as
rochas variam de Granodioritos, Q-Monzodioritos a Tonalitos. A Suíte Resende Costa apresenta teores médios
de álcalis e baixos teores de máficos, podendo chegar a amostras hololeucocráticas. A SRC apresenta feições
importantes, relacionadas principalmente aos epidotos e são classificadas como Granodioritos. O Granitóide
Cupim pode ser dividido em duas associações principais, sendo a variação entre elas marcada principalmente
pela presença de granada primária (associação 1) e ocorrência de hornblenda primária e granada ausente
(associação 2). Além da ocorrência de granada, a associação 1 possui maior teor de álcali-feldspatos e baixo teor
de máficos, sendo a sua classificação dada por Monzogranitos hololeucocráticos. A associação 2 do GC é
marcada pela presença de hornblenda e presença de minerais acessórios como titanita e allanita em maiores
quantidades, essas rochas registram baixíssimos teores de álcalis e são classificadas como Tonalitos.
Apoio: CNPq, LMic, CPRM.
Palavras-chave: Microtextura, Granitoides, Cinturão Mineiro.
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OCORRÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CIANITA-DUMORTIERITA EM LEUCOGRANITO VARRESAI, REGIÃO NOROESTE DO RIO DE JANEIRO.
Thalita Rafaela (UFOP- Aluna de Iniciação Científica)1, Nathan Davi Ribeiro Massote2, Edgar Batista de
Medeiros Júnior (UFOP)3, Giulia Fabri Rodrigues Prado Martins (UFRJ)4, Caroline Cibele Vieira Soares
(UFES)5, Tamires Costa Velasco (UFES)6, Rodson de Abreu Marques (UFES)7
1Universidade
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4 Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: gfrp.martins@gmail.com;
5Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: caroline.c.soares@ufes.br;
6Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: tamires.velasco@ufes.br;
7Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail: rodson.marques@ufes.br;

2Universidade

A área estudada está situada no distrito de Santa Rita do Prata, município de Varre-Sai, Rio de Janeiro.
Geotectonicamente a região está situada na Faixa Ribeira, próximo do seu limite norte com o Orógeno Araçuaí.
Na área ocorrem granulitos ortoderivados do Complexo Juiz de Fora. Esses granulitos são intrudidos por diques
centimétricos de leucogranito sem evidências de deformação e com uma assembleia mineral bastante aluminosa.
O presente trabalho teve como objetivo identificar fases minerais de coloração azul, que podem ser observadas
macroscopicamente. As amostras coletadas em campo foram utilizadas para confecção de lâmina delgada e
polida. A descrição microscópica foi realizada por meio de microscópio ótico de luz polarizada e transmitida. Os
minerais aluminosos identificados na microscopia foram selecionados para o estudo via MEV-EDS. Algumas
amostras de leucogranito que continham os minerais azulados foram pulverizadas para estudo das fases minerais
aluminosas via difratometria de raios-x (DRX). O método consiste na incidência da radiação em uma amostra e
na detecção dos fótons difratados. Com isso obtém-se um registro gráfico dos sinais que as reflexões originam
em detectores eletrônicos de radiação. Com a descrição microscópica observou-se que o mineral azul possui um
pleocroísmo notável, variando de incolor a azul-violeta, com hábito prismático fino a acicular, com relevo alto
positivo, extinção paralela em relação à face alongada e sinal de elongação negativo. Um mineral de hábito e
relevo semelhantes também foi encontrado, mas, nesse caso, ele é incolor, possui clivagens e tem extinção
obliqua em relação à face alongada. Em algumas seções foram verificadas maclas de contato. Os resultados
obtidos pela técnica de DRX forneceram pico de dumortierita, que é o mineral pleocróico descrito, cianita, que
representa o mineral incolor de relevo, e sillimanita, que ocorre somente sob a forma de fibrolita e não havia sido
diagnosticada em lâmina. Por meio do MEV-EDS foi possível determinar a química da dumortierita e da cianita,
que apresentaram resultados muito semelhantes, o que dificultou o diagnóstico químico, visto que o boro da
dumortierita não captado pelo EDS. Mapas químicos de composição da dumortierita foram gerados e verificouse que o mineral não apresenta zonamento composicional de Al, Na e K. A composição do leucogranito
estudado no presente trabalho é bastante aluminosa, o que é corroborado pela associação mineral sillimanitacianita-dumortierita, típica de rochas metamórficas paraderivadas geradas em condições de temperatura e
pressão variando de médias a altas. Com isso, pode-se sugerir que esse leucogranito é um granitoide póscolisional do tipo S bastante diferenciado geoquimicamente e com cristalização de fases minerais em um
ambiente de média a alta pressão.
Apoio: Agradecemos ao Laboratório de Difração de Raios-X do DEGEO/EM/UFOP. Coordenadora: Profª.
Cassandra Terra. Agradecemos ao Laboratório de Microanálises, setor de MEV/EDS do DEGEO/EM/UFOP.
Coordenadora: Profª. Cristiane Gonçalves.
Palavras-chave: Dumortierita, Cianita, Sillimanita, Leucogranito.
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE MILONITOS DA PORÇÃO CENTRAL DA
ZONA DE CISALHAMENTO GUAÇUÍ, PORÇÃO SUL DO ORÓGENO ARAÇUAÍ
Jessyca Carneiro1, Cristiane Castro Gonçalves1, Leonardo Gonçalves1
1

1

Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: jessycacarneiro@yahoo.com.br
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: cristianepcgoncalves@gmail.com
1
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: leonardogeologo@hotmail.com

A zona de cisalhamento Guaçuí é uma zona de caráter predominantemente dúctil, que se estende por cerca de
320 km, passando pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Selecionaram-se lâminas
delgadas de milonitos de sua porção central, região localizada entre as cidades de Brejetuba/ES e Itaperuna/RJ
(Folha de Espera Feliz - SE-24-V-A-IV, 1:100.000), para caracterização mineralógica e microestrutural, a partir
de microscopia ótica e eletrônica. De maneira geral, as principais feições encontradas para quartzo e feldspatos
foram: extinção ondulante, por vezes na forma de chessboard, contatos interlobados e bouges, subgrãos, grãos
recristalizados, lamelas de exsolução, ocorrendo ainda ribbons de quartzo, às vezes com fishes de feldspatos
inclusos. Tais feições indicam a atuação de mecanismos de dislocation creep e recristalização dinâmica,
principalmente por meio de rotação de subgrãos. Os pórfiros de plagioclásio absorveram deformação de forma
bastante heterogênea, gradando de grãos intensamente fraturados, com fraturas preenchidas por material
isotrópico de granulação fina, para grãos que mostram feições de deformação plástica, apresentando, por vezes,
formas sigmoidais. O processo de microfraturamento leva a formação de estrutura núcleo-manto, cujo manto de
grãos finos que juntamente com o material que preenche as microfraturas nos feldspatos, progressivamente,
formam uma matriz. Identificaram-se duas gerações de granadas. Uma delas mostra feições de deformação
plástica, com grãos sigmoidais, granada fish, e está parcialmente substituída por biotita. A segunda é marcada
por grãos subédricos, que não mostram relação com a biotita que define a foliação. Há grãos de hiperstênio
fraturados, mas também fortemente deformados plasticamente, com caldas de recristalização e formas
sigmoidais, por vezes com aspecto retorcido. Sugere-se, então, uma transição progressiva de um fluxo
cataclástico para um fluxo plástico, sendo que os grãos de hiperstênio e granada plasticamente deformados
marcam os picos de temperaturas atingidos, iguais ou superiores à 900°C. A determinação de processos como
cloritização da biotita, carbonatização dos plagioclásios, sericitização dos feldspatos, presença de hornblenda
verde-azulada, por sua vez, indica retrometamorfismo na fácies xisto verde. Com isso, sugere-se que, embora a
zona de cisalhamento Guaçuí tenha sido gerada em condições metamórficas de fácies anfibolito à granulito, com
retrometamorfismo na fácies xisto verde, há registro de deformação cataclástica, sugerindo uma progressiva
transição de fluxo cataclástico para fluxo plástico, possivelmente, associada a variações internas na taxa de
deformação, decorrentes do processo de localização da deformação.
Apoio: LMic – UFOP, CNPq, FAPEMIG, Fundação Gorceix
Palavras-chave: milonitos, Orógeno Araçuaí, zona de cisalhamento Guaçuí.
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E QUÍMICA DE ROCHAS ÍGNEAS DO CORPO N5E,
PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS
Jéssica Moraes Ronque1, Hektor Siqueira Sobral 2; Leonardo Martins Graça3.
1
2

Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: jemoraes98@gmail.com;
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: hektorsiqueira@gmail.com;
3
Universidade Federal de Ouro Preto, leonardomgraca@gmail.com.

O depósito N5E, situado na borda leste da Província Mineral de Carajás (uma das maiores províncias do mundo,
localizada na borda sudeste do Cráton Amazônico), é constituído de uma associação metavulcanossedimentar
arqueana do Grupo Grão-Pará, Supergrupo Itacaiúnas. A sequência é formada por derrames basálticos
sotopostos e sobrepostos a formações ferríferas (jaspilitos), com subsequentes rochas vulcanoclásticas e
diques/sills de rochas máficas subordinadas posteriores. No corpo N5E, o minério de ferro compacto de alto teor
está totalmente envolvido por rochas ígneas máficas sãs e decompostas. Nota-se que esse contexto foi submetido
à alteração hidrotermal submarina, seguida de metamorfismo de fácies xisto verde e posterior alteração
hidrotermal de constituição hematítica, que gerou transformações mineralógicas e químicas nas rochas máficas
(tanto nas encaixantes, quanto nas intrusivas posteriores). Observa-se que, além de planos de falha, os planos de
contato entre jaspilitos e máficas, bem como amígdalas em metabasaltos, desempenharam funções de vias para
os fluidos hidrotermais mineralizantes. No presente estudo, foram utilizadas amostras de furo de sonda do
depósito N5E (rochas metamáficas encaixantes e intrusivas), a partir das quais, através de microscópio óptico e
fluorescência de raios X, foram identificadas estruturas, feições e características químicas que dizem respeito aos
processos envolvidos na mineralização do depósito estudado. As amostras investigadas, ausentes em estruturas
penetrativas que pudessem indicar deformação notória e com feições ígneas bem preservadas (embora com
alterações minerais muito evidentes), foram descritas como clorita metabasalto, clorita metagabro e metagabro.
Os minerais de alteração identificados desses processos foram, majoritariamente, quartzo, mica branca, clorita e
óxidos, com presença de argilo-minerais disseminados nas superfícies dos grãos. O metamorfismo de grau baixo,
sob fácies xisto verde, é evidenciado pela presença de intensa sericitização, uralitização de piroxênios (mantendo
apenas o hábito ígneo) e cloritização de anfibólios. A partir dos dados químicos obtidos, notou-se características
alcalinas, bem como ampla mobilização dos óxidos e valores elevados de perda por combustão, identificando
altas razões de fluido e alterações por água oceânica.
Palavras-chave: Grupo Grão-Pará, hidrotermalismo, fluorescência de raios X.
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OCORRÊNCIA DE RETROECLOGITO NO GRUPO ARAXÁ NA REGIÃO DA ZONA DE
CISALHAMENTO VARGINHA, SUDOESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Thaís Güitzlaf LEME1, Guillermo Rafael Beltran NAVARRO2, Antenor ZANARDO2, Cibele Carolina
MONTIBELLER1
1

Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente, Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
Universidade Estadual Paulista, Campus Rio Claro, e-mail: thais.guitzlaf@hotmail.com,
cibele.cm@outlook.com;
2 Departamento de Petrologia e Metalogenia, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade
Estadual Paulista, Campus Rio Claro, e-mail: guillermo.navarro@unesp.br, antenor.zanardo@unesp.br

A área de estudo está situada no sul da Faixa Brasília Meridional, no sudoeste do estado de Minas Gerais, a norte
do município de Guaxupé, próximo ao contato entre as unidades que compõem o Complexo Guaxupé e o Grupo
Araxá. Nessa região, o Grupo Araxá aflora como uma faixa estruturada segundo a direção E-W a WNW-ESE, a
norte da exposição do Complexo Guaxupé e a sul da exposição do Complexo Barbacena, e é constituído por
metassedimentos pelíticos a psamo-pelíticos, com intercalações de ortognaisses e granitoides sin- a tardi
tectônicos e de rochas metamáficas e metaultramáficas. Intercalado nestes litotipos, entre as zonas de
cisalhamento Varginha e Campos Gerais, ocorrem lentes métricas de retroeclogito encaixadas tectonicamente
em metassedimentos pelíticos constituídos por granada, cianita, ortoclásio e rutilo. O retroeclogito é uma rocha
de coloração verde escuro, com granulação média e apresenta estrutura anisotrópica e textura granoblástica
inequigranular com domínios porfiroblásticos, além de textura simplectítica (intercrescimento lamelar de
clinopiroxênio + plagioclásio) e coronítica (coronas de plagioclásio em cristais de granada). É constituído por
porfiroblastos de granada (30-35%, Alm49,72-60,03; Grs16,68-30,40; Prp12,39-20,97), clinopiroxênio (30-35%, sahlita Wo43,63-48,30En29,99-34,61Fs17,67-23,79),
anfibólio
(±10%,
magnésio-hastingsita),
plagioclásio
(±10%,
oligoclásio/andesina - An20,72-33,81), quartzo (5-10%), e mineralogia acessória composta por ilmenita (2-3%),
titanita (<1%), rutilo (<1-2%), apatita (<1%), além de traços de zircão e carbonatos. Cálculos
geotermobarométricos realizados por meio de elementos traço (Zr-em-rutilo e Ti-em-quartzo) indicam condições
P-T em fácies eclogito, com temperatura e pressão de 763ºC e 14,4 kbar, interpretadas como as mais próximas
do auge metamórfico. As feições mineralógicas e texturais indicam que, inicialmente, a rocha era constituída por
associação mineral anidra e sem plagioclásio, estável em condições de alta pressão, e com a queda das condições
metamórficas, gerou as texturas simplectíticas de Ca-piroxênio e Na-plagioclásio e coroníticas de plagioclásio
em cristais de granada, em condições P-T de transição da fácies eclogito a anfibolito superior, associadas ao
reequilíbrio metamórfico regional. Os dados texturais, mineralógicos e de geotermobarometria sugerem
trajetória P-T-t horária com descompressão quase isotérmica, compatíveis com zonas de colisão continental com
espessamento crustal seguida de exumação tectônica.
Apoio: CAPES
Palavras-chave: Faixa Brasília Meridional, Fácies Eclogito, Zona de Cisalhamento Varginha.
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ORÓGENO ARAÇUAÍ: POR QUE ELE NÃO PODERIA SER EXCLUSIVAMENTE ENSIÁLICO?
Antônio Carlos Pedrosa-Soares1*
UFMG – CPMTC, Belo Horizonte, MG; bolsista CNPq-Pq1B; pedrosasoares@ufmg.br
*
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1

A partir de sua definição como unidade orogênica marginal à borda oriental do Cráton do São Francisco, a Faixa
Araçuaí tem sido palco do trabalho de diversos grupos de pesquisadores que, desde os anos 1970, produziram
enorme acervo de dados de campo, petrográficos, litoquímicos e isotópicos, além da completa cobertura
cartográfica e aerogeofísica, desde a borda do cráton à costa atlântica, sustentando a identificação dos
componentes litotectônicos que caracterizam diversos estágios evolutivos do sistema de bacias precursoras (rifte,
margem passiva, oceânico) e do edifício orogênico (pré-colisional, colisional, pós-colisional). Caracterizações de
corpos ofiolíticos, arco magmático (o Arco Rio Doce), e grande quantidade de granitos tipo-S, neoproterozoicos,
assim como de intrusões pós-colisionais cambrianas, publicadas nos anos 1980 e 1990, levaram à aplicação do
conceito de orógeno àquela região: o Orógeno Araçuaí. Nele se destacam particularidades que o tornam um
orógeno singular: o setor meridional apresenta uma zona com corpos ofiolíticos (650–600 Ma) que flanqueia, a
oeste, o Arco Rio Doce, e se conecta, a sul, com o Orógeno Ribeira; o setor setentrional é desprovido destes
componentes, caracterizando-se como ensiálico, e é limitado a norte pelo Cráton do São Francisco. No Orógeno
Araçuaí, das primeiras manifestações pré-colisionais até as derradeiras intrusões pós-colisionais, ocorre uma
sucessão de conjuntos magmáticos distintos, associados a diferentes regimes metamórficos, naturalmente
organizados no espaço e tempo (e por isto foram assim mapeados!), marcando sucessivos estágios orogênicos,
desde o arco magmático pré-colisional (630–585 Ma, tonalítico-granodiorítico, metaluminoso, tipo I, cálcioalcalino, magnesiano, rico em termos máficos) associado a faixas metamórficas emparelhadas (HP/HT-UHT),
passando pelo plutonismo colisional (585–540, granitos peraluminosos, tipo S) ao plutonismo pós-colisional
(525–490 Ma, intrusões graníticas e gabronoríticas, livres da deformação regional, cálcio-alcalino de alto-K a
peralcalino, tipos I e A) associado a metamorfismo termal e hidrotermalismo, com a esperada quiescência
térmica entre os estágios colisional e pós-colisional. Esta sucessão de conjuntos plutônicos petrogeneticamente
diferentes implica em diversas fontes de calor relacionadas a distintos processos tectônicos que se sucedem no
tempo, desde subducção de litosfera oceânica, espessamento crustal colisional à ascensão astenosférica póscolisional. Entretanto, como o Orógeno Araçuaí e a Faixa Congo Ocidental compõem um sistema orogênico
(AWCO) cercado em três lados pelo Cráton São Francisco-Congo, modelos ensiálicos já foram propostos em
face da falta ou desconhecimento (ou deliberada omissão) do grande conhecimento adquirido. Este confinamento
certamente impôs restrições mecânicas tanto à abertura das bacias precursoras quanto ao seu fechamento, mas
tais restrições foram acomodadas em quatro amplos aulacógenos conectados ao AWCO, de tal forma que suas
avantajadas dimensões (980 km N-S, 850 km E-W, 830.000 km2; excluídos aulacógenos e zonas de antepaís),
além dos conjuntos litotectônicos acima referidos, permitem e atestam a operação de um Ciclo de Wilson, ainda
que em um sítio singular. Devido a tais particularidades, o AWCO deu origem ao conceito de orógeno
confinado, como um termo intermediário entre típicos orógenos de margem de placa (e.g. Andes) e orógenos
intracontinentais livres de ofiolitos e de arco magmático (e.g. Alice Springs, Altai), caracterizando a orogenia em
bacias marinhas interiores parcialmente oceanizadas.
Apoio: CNPQ, CAPES, CODEMIG-CODEMGE, CPRM, PETROBRAS, FAPEMIG, FAPESP
Palavras-chave: ORÓGENO ARAÇUAÍ, FAIXA CONGO OCIDENTAL, BRASILIANO-PANAFRICANO
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PETROLOGIA DAS ROCHAS DO DOMÍNIO CAMBUCI NA REGIÃO DE BOM JESUS DE
ITABAPOANA, NOROESTE DO RIO DE JANEIRO
Corrado, A.V.S.1, Valle, H.F.1, Marques, R.A.1, Melo, M.G.1, Silva, G.G.1, Conte, K.G. 1, Marangon, R.M. 1,
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A área de estudo está localizada nas proximidades do município de Bom Jesus do Itabapoana, noroeste do estado
do rio de Janeiro e inserida no contexto geotectônico do Domínio Cambuci (Terreno Oriental), Setor Central da
Faixa Ribeira. Na região é encontrada uma diversidade litológica, como rochas como, rochas paraderivadas,
mármores e lentes de metabasitos, rochas metaultramáficas e rochas calciossilicaticas, do grupo Bom Jesus do
Itabapoana. Diatexitos da Suíte São João do Paraíso são frequentes. O Allanita granito e diques/stocks graníticos
tardios são muito comuns na região, em contraste com às demais localidades, onde são raros ou inexistentes. O
presente trabalho apresenta a caracterização petrográfica e microtectônica deste conjunto litológico do domínio
Cambuci. O estudo se torna importante devido à grande diversidade de litologias e a escassez de dados de
petrografia, principalmente em relação ao allanita granito e os granitoides tardios. A metodologia baseou-se na
caracterização petrológica a partir de dados de campo e microscopia/microtectonica. As unidades descritas nesse
trabalho são denominadas de: (1) Granada-Biotita Gnaisse Milonítico, que possui carcateristicas microtectônicas
como a geração de subgrãos e separação por rotação em grãos de quartzo evidenciando metamorfismo dinâmico;
(2) (Granada) Leucogranito Gnaissificado (diatexito), o qual é resultado de um estágio avançado de anatexia e
apresenta características de recistalização estática, tais como junções tríplices poliedrais de 120°; (3) mármore
apresenta como paragênese mineral: calcita/dolomita + olivina + serpentina + diopsídio + clinohumita, a qual
ocorre comumente associada a zonas de metamorfismo de contato entre dolomitos/calcários e rochas plutônicas
félsicas, gerando porções de rochas escarníticas; (4) metabasitos, que apresentam paragênese: Plagioclásio +
Hornblenda + Clinopiroxênio + Biotita + Quartzo, e feições microtectônicas como extinção ondulante, grãos de
quartzo estirados e junções tríplices; (5) lentes de rochas metaultramáficas, classificadas por piroxenitos
metamorfizados; (6) Allanita Granito, ocorrendo somente na região de Bom Jesus do Itabapoana, de composição
sienogratinitica, com feições de ribbons de quartzo com extinção ondulante, sendo indicador de esforços
deformacionais, e foliado; e por fim, os leucogranitos isotrópicos (7) de composição sienogranítica, com textura
granofírica, típica de granitos de nível crustal mais rasos e podendo ser relacionado com a fase pós-colisional do
orógeno. Tais informações visam contribuir para o entendimento da estruturação do sistema orogênico AraçuaíRibeira, a partir de aspectos magmáticos, metamórficos e deformacionais.
Palavras-chave: Petrografia, Domínio Cambuci, Allanita Granito
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PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL DAS ROCHAS ORTODERIVADAS DO COMPLEXO
SERRA DA BOLIVIA, NA ÁREA LIMÍTROFE ENTRE OS ORÓGENOS ARAÇUAÍ E RIBEIRA,
NO SUL DO ES
Corrado, A.V.S. 1, Valle, H.F.1, Marques, R.A.1, Melo, M.G.1, Reis, S.V.1, Ferreira, S.L.M.1, Medeiros Junior,
E.B.2, Queiroga, G.N.2
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A área de estudo, nas proximidades de Bom Jesus do Norte, sul do estado do Espírito Santo, é caracterizada pela
ocorrência de rochas granulíticas ortoderivadas de composição granítica/charnockitica a tonalitica/ederbítica,
com enclaves de rochas metabásicas associadas do Complexo Serra da Bolívia, Terreno Oriental da Faixa
Ribeira. Tais litologias evidenciam a edificação neoproterozoica do sistema orogênico Araçuaí-Ribeira. O
trabalho apresenta dados de química mineral para as rochas granulíticas e charnockíticas do Complexo Serra da
Bolívia na região, pois há poucos dados petrológicos e pelo fato de ser uma área limítrofe entre os dois orógenos,
imprescindível nas correlações/conexões desses. Utilizou-se os métodos investigativos através da microscopia de
luz transmitida e dados de química mineral por Microscopia Eletrônica de Varredura e Microssonda Eletrônica.
A rocha analisada, charnockito, exibe foliação incipiente, textura granolepidoblástica, apresenta, também,
texturas típicas de intercrescimento como pertita, antipertita e mimerquita, e texturas deformacionais, como
extinção ondulante em grãos de quartzo, migração de borda, junção tríplice em plagioclasio e quartzo, bandas de
deformação e subgrãos em quarzo (segregação cristalográfica). Quanto a morfologia dos grãos, estes são, em
geral, subdioblásticos a xenoblásticos, inequigranulares, granulação variando de média a grossa, e contato
passando por poligonais e interlobados. A análise química não foi identificou zoneamento químico entre núcleo
e borda nos minerais. Os cristais de feldspatos são individualizados através de sua composição, feldspato
potássico é classificado como Ortoclásio (Or 85,82%Ab13,59%An0,59%) e o cálcio-sódico qualificado como
Oligoclásio (Or1,72%Ab76,75%An21,53%). Os cristais de piroxênio são do tipo Hiperstênio (Fe2+ (0,97), Mg (0,94), Fe3+
(0,04), Mn (0,03), Ca (0,01)) (Al (0,05), Si (1,95)) O 6. A biotita possui fórmula estrutural (K (0,93), Na (0,02), Alvi (0,05)) (Mg
2+
(1,32), Fe (1,18), Li (0,25), Ti (0,21), Ca (0,01)) Aliv (Aliv (0,24) , Si (2,76)) O10 (OH (1,85), F (0,14), Cl (0,01)) (K (0,86), Na (0,14) )
Al1Si3O8. A granada em estudo é do tipo Almandina (Alm65,87%Pyr16,23%Gros11,40%Esp6,17%And0,32%Uvr1,00%). O
mineral opaco trata-se da magnetita (Fe2+ (1,98), Mn (0,19), Mg (0,49), Ca (0,35)) (Al (1,95), Fe3+ (0,05)) Si3O12 Fe3O4. Os
dados de química mineral e a paragênse do pico do metamorfimo confirmam que as rochas foram submetidas a
condições de facies granulito e sugerem que a rocha em estudo é resultado da metamorfização de uma rocha
granítica do tipo I, apoiando-se nos altos teores de sódio e cálcio, e a presença da magnetita na assembleia
mineralógica. O sistema químico KNCFMAS-HF, atribuído a protólitos quartzo-feldspáticos, mostra-se
plausível para a rocha. Os resultados obtidos permitem a correlação das litologias observadas em campo no
sistema orogênico Araçuaí-Ribeira, visto a comparação com rochas aflorantes em todo o sul-centro capixaba.
Palavras-chave: Petrografia, Química Mineral, Complexo Serra da Bolívia.
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ANÁLISE QUÍMICA DE CROMITA EM OCORRÊNCIAS DE CUMMINGTONITITO
SITUADOS NA REGIÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
Elis Figueiredo Oliveira¹*, Tamires Costa Velasco², Edgar Batista de Medeiros Júnior¹, Mariana Silva Pontello²,
Caroline Cibele Vieira Soares², Rodson de Abreu Marques², Lucas Pequeno Gouvea³.
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Na região sul do Espírito Santo ocorrem mármores e paragnaisses aluminosos associados à sequência metavulcanossedimentar marinha que compõe o Complexo Paraíba do Sul. Contíguas aos mármores e restritas a essa
região, foram descritas rochas verdes composta essencialmente por cummingtonita e cromita, assim classificadas
como cummingtonitito. Essas rochas possuem protólito ultramáfico e foram metamorfisadas em condições de
fácies anfibolito a granulito. A Mg-cummingtonita é o mineral mais abundante desses litotipos, ocorrendo a
cromita como mineral acessório. Visto que a cromita é um bom indicador petrogenético, este trabalho dedicou-se
ao seu estudo, a fim de identificar a origem magmática dos cummingtonititos, fornecendo maiores informações
para esse litotipo. Para isso, foram realizadas análises de química mineral por microssonda eletrônica em quatro
grãos com características descritivas distintas desse mesmo mineral. As amostras de cromita apresentam-se
subédricas a anédricas e, por apresentarem também tamanhos diferenciados, foram separadas em dois grupos:
duas cromitas maiores e duas menores, permitindo assim avaliar diferenças composicionais em um mesmo grupo
e entre esses. Resultados de química mineral indicam um teor variável de elementos nos grãos analisados. Os
maiores apresentam um teor de Cr em torno de 61%; 28% de Fe e 6% de Al, com #Cr e #Mg, respectivamente
de 0,87 e 0,14. Já os grãos menores têm menor teor de Cr, em média 56%, bem como o Fe com 30% e o Al com
9,5%, e #Cr e #Mg, respectivamente de 0,79 e 0,15. Entretanto, em ambos os grupos, verifica-se um zoneamento
composicional brando entre ferro e alumínio, esse aproximadamente proporcional, com o teor de Fe aumentando
em direção ao núcleo e o teor de Al diminuindo nesse mesmo sentido no interior dos grãos. Tal zoneamento
evidencia o processo de exsolução e solução sólida dos espinélios, caracterizando o início do metamorfismo. Ao
classificar esses minerais segundo TiO2 X #Cr, verifica-se que os grãos plotam no campo de afinidade de
magmas boniníticos, este originado da depleção de peridotitos. A química da cromita é influenciada pela
composição e sequência de cristalização do magma, sendo esse mineral estável em diversas condições de pressão
e temperatura, em alto grau de metamorfismo, podendo o zoneamento dos grãos dar-se de duas formas: como
produto de alteração do mineral original, a partir da difusão de Mg e Al para borda e a entrada de Fe; e como
sobrecrescimento a partir de uma grão inicial de cromita, com precipitação secundária, a partir de um fluido rico
em cromo proveniente da serpentinização. Dessa forma, pode-se entender a origem da cromita dessa rocha como
de natureza metamórfica, uma vez considerada a variação química encontrada nos grãos desse mineral.
Entretanto, a origem do zoneamento composicional, por não se mostrar tão evidente, permite que ambas as
possibilidades - de difusão química ou de sobrecrescimento por precipitação de um fluido cromífero - possam ser
validadas, dada a natureza peridotítica da rocha, tornando assim necessárias caracterizações mais amplas que
forneçam informações suplementares para uma interpretação única.
Apoio: Agradecemos ao Laboratório de Microanálises, setor de Microssonda Eletrônica, Departamento de
Geologia, UFOP. Coordenadora: Profª. Gláucia Queiroga.
Palavras-chave: cromita, microssonda eletrônica, metamorfismo.

23

PETROGRAFIA, GEOQUÍMICA E QUÍMICA MINERAL DOS ANFIBOLITOS DA FORMAÇÃO
ÁGUA CLARA, SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Otávio Augusto Ruiz Paccola Vieira1, Antonio Misson Godoy 2, Jonas Menezes Zenero1, Suelen Portughesi da
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A Formação Água Clara localiza-se na Província Mantiqueira Central, na faixa centro-sul do Cinturão Ribeira,
que corresponde a um dos orógenos desenvolvidos durante a Orogenia Neoproterozoica Brasiliano-Pan Africana
e, mais especificamente, se localiza na parte norte do Terreno Apiaí, inserida no Supergrupo Açungui. O
Supergrupo Açungui situa-se no extremo sul do estado de São Paulo e é caracterizado por rochas de idade meso
a neoproterozoica metavulcanossedimentares. Associada a expressiva ocorrência desta sequência na área,
ocorrem rochas granitoides neoproterozoicas, além de rochas fanerozoicas da Bacia Sedimentar do Paraná,
sendo reconhecido as intrusivas básicas associadas ao Magmatismo Serra Geral, e os sedimentos quaternários. A
Formação Água Clara, de idade mesoproterozoica, é dividida em dois Membros: Xistoso e Carbonático. O
Membro Xistoso, correspondente a parte basal da Formação, é caracterizado por alternância entre camadas de
quartzo-mica xisto, mica xisto, xistos carbonáticos e subordinadamente camadas de xisto grafitoso, quartzito e
granada-biotita xisto. Já o Membro Carbonático, correspondente ao topo, é constituído predominantemente por
rochas calciossilicáticas e mármore, apresentando intercalações de metapsamopelitos, metabasitos, anfibólio
xistos, metacherts e metatufos básicos. Associadas a esses dois Membros, ocorrem rochas anfibolíticas, inseridas
como aparente intrusões concordantes a estruturação NE-SW predominante. Compreendem lentes de dimensões
quilométricas, de direção NE-SW. Geomorfologicamente, ocorrem como morrotes arredondados de textura mais
lisa. Petrograficamente, são rochas de coloração verde escuro a preto com pontuações ou manchas
esbranquiçadas de oligoclásio/andesina, estrutura isotrópica a anisotrópica, maciça a xistosa e textura
lepidonematoblástica, de maneira que os elementos texturais tipomórficos que o definem são minerais placóides
(biotita) e prismáticos (hornblenda) arranjados subparalelamente. Estas rochas comumente apresentam
granulação média e localmente exibem cristais centimétricos de hornblenda. Geoquimicamente, são
caracterizadas como rochas ortoderivadas de protólito básico, de composição gabroica, da série Fe-toleítica e
tectonicamente associadas a MORBs e basaltos de fundo oceânico. Análises de química mineral comprovam a
paragênese progressiva de oligoclásio / andesina + tschermarkita / Mg-Hornblenda, indicando o pico do
metamorfismo regional progressivo na fácies anfibolito médio; e a paragênese regressiva de albita + Fe
tschermarkita / Fe hornblenda + biotita, indicando o pico do retrometamorfismo na fácies xisto verde alto.

Palavras-chave: anfibolitos, Formação Água Clara, metamorfismo.
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GRANITOS DO BATÓLITO SOCORRO: IDADES E ÁREAS-FONTE COM BASE EM DATAÇÃO
U-PB E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA
Bárbara Bueno Toledo1, Valdecir de Assis Janasi2
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O Batólito Socorro é uma das manifestações graníticas mais expressivas associadas à evolução Neoproterozóica
no SE do Brasil, ocupando uma extensa área (~ 1.200 km²) na porção sul da Nappe Socorro-Guaxupé (NSG).
Datações U-Pb em zircão por SHRIMP foram realizadas para determinar as idades dos principais componentes
do batólito, e análises de geoquímica isotópica (Sr-Nd) para determinação das áreas-fonte. Biotita-hornblenda
granitos porfiríticos com caráter cálcio-alcalino de alto-K e com teores de SiO2 relativamente baixos (60 - 67 %)
são os componentes mais volumosos deste e de outros batólitos sin-tectônicos na NSG (Água Limpa e PinhalIpuiúna) e em outros corpos do Cinturão Ribeira, como os Domínios Apiaí e São Roque. Três amostras coletadas
em diferentes localidades do Batólito Socorro apresentam idades de cristalização magmática semelhantes, 610.1
± 7.0 Ma, 608.3 ± 6.6 Ma e 610.4 ± 6.8 Ma. Os valores de εNd(t) para essas rochas variam de -12,3 a – 12,9, com
idades TDM entre 1.8-2.0 Ga, e razões iniciais 87Sr/86Sr(t) entre 0,7119-0,7131. Dados semelhantes são observados
em granitos cálcio-alcalinos de alto K do Domínio São Roque e do Batólito Cunhaporanga. Amostra de um
corpo de granito mais fracionado (SiO2 > 72%) apresentou idade de 612.4 ± 4.6 Ma, sugerindo caráter
contemporâneo aos granitos cálcio-alcalinos de alto-K. Por outro lado, um outro corpo de leucogranito
levemente peraluminoso, reportado na literatura como relacionado a um evento mais jovem (“magmatismo
Socorro II”), forneceu idade claramente mais velha (624.4 ± 3.6 Ma), semelhante à de granitos anatéticos
regionais. Ambas as ocorrências de granitos mais evoluídos apresentam εNd(t) negativos, com valores de -16,16 e
-16,19, idades TDM entre 1.9 e 2.0 Ga e razão 87Sr/86Sr(t) entre 0,7156-0,7171, indicando uma maior contribuição
de fontes crustais antigas. Dados isotópicos similares são observados nos corpos tardi-orogênicos do Batólito
Agudos Grandes, que são possivelmente produtos de anatexia da crosta média. Duas rochas charnockíticas que
mostram contatos transicionais com granitos são um pouco mais antigas que esse magmatismo. O Charnockito
Socorro apresenta εNd(t) = -6,1, 86Sr/87Sr(t) = 0,7093, e uma idade de 641.6 ± 4.1 Ma que se sobrepõe às idades de
ortognaisses regionais (em parte com caráter charnockítico), que se considera associados com tectônica précolisional (relacionados com subducção?). O Charnockito Atibaia tem afinidade geoquímica distinta (mg# e teor
de Sr mais baixos; Zr mais alto), εNd(t) = -14,1 e razão 86Sr/87Sr(t) = 0,7197, e apresenta idade um pouco mais
jovem (633.3 ±6.2 Ma), e pode sinalizar uma configuração tectônica diferente, no final do período de consumo
de placas, ainda carente de caracterização.
Apoio: CNPq e FAPESP
Palavras-chave: DATAÇÃO U-PB, NAPPE SOCORRO-GUAXUPÉ, GRANITOS CALCIO-ALCLAINOS
DE ALTO-K.
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ANÁLISE GEOLÓGICA E MICROESTRUTURAL DO LINEAMENTO BATATAL NA
REGIÃO DE MARECHAL FLORIANO, ES.
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A Zona de Cisalhamento Batatal (ZCBa) é tida como uma estrutura de natureza dextral, que exibe um traço
curvilíneo de direção NNE, e extensão total de cerca de 70 km. Está situada no extremo leste do Orógeno
Araçuaí, consolidado no ciclo brasiliano. Sua origem estaria ligada a fase pós-colisional do orógeno.
Atualmente, são bastante escassos estudos geológicos e estruturais sobre a Zona de Cisalhamento Batatal, e a
maioria deles possui escala regional. Neste sentido, foram integrados no presente trabalho dados de campo,
microestruturais e fotogeológicos ao longo de uma seção (transversal) com cerca de 10 km de extensão na região
de Marechal Floriano, ES. Foram coletadas um total de 7 amostras para estudos petrográficos e microestruturais.
A análise fotogeológica baseou-se no estudo de pares-estéreos em escala 1:30.000 do Instituto Brasileiro do Café
– IBC. Os dados analisados permitem afirmar que a Zona de Cisalhamento Batatal é uma estrutura gerada sob
condições de deformação rúptil- dúctil, com espessura inferior a 1 km. Identificou-se quatro litotipos principais
ao longo do perfil estudado: biotita paragnaisse, biotita ortognaisse, rocha calcissilicática e granada
metagranodiorito. As principais feições microestruturais identificadas em lâmina são o microfissuramento dos
cristais e a extinção ondulante dos minerais de quartzo. Evidencias de processos de milonitização não foram
observados. As rochas estudadas foram metamorfizadas em fácies anfibolito superior, dada pelas paragêneses
qtz+bt+K-fels+grt+plg+sill (paragnaisses), qtz+bt+plg+cpx+K-fels (ortognaisses) e cb+qtz+grt+bt+plg+cpx
(rocha calciossilicática), e estariam relacionadas a fase colisional do Orógeno Araçuaí. Estruturalmente, a
foliação principal (gnáissica) possui orientação predominantemente NE a NNE, com caimentos baixo a
moderado para leste. É possível reconhecer ao menos dois eventos deformacionais na área: a) Dn, responsável
pela geração da foliação principal de orientação NE a NNE em fácies anfibolito superior (fase colisional); e b)
Dn+1, responsável pela microfissuração dos cristais e formação da Zona de Cisalhamento Batatal (fase póscolisional).
Palavras-chave: Zona de Cisalhamento Batatal, Faixa Araçuaí, microfissuras, deformação rúptil-dúctil.
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PETROGRAFIA DOS GRANITOIDES INDIFERENCIADOS DO COMPLEXO GRANÍTICO TRÊS
CÓRREGOS, NOS DISTRITOS DE RIBEIRÃO BRANCO, GUAPIARA E CAPÃO BONITO - SP
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O Complexo Granítico Três Córregos localiza-se na Província Mantiqueira Central, na faixa centro-sul do
Cinturão Ribeira, que corresponde a um dos orógenos desenvolvidos durante a Orogenia Neoproterozoica
Brasiliano-Pan Africana e, mais especificamente, se localiza na parte norte do Terreno Apiaí. A área de estudo
encontra-se nos distritos de Ribeirão Branco, Guapiara e Capão Bonito, no extremo sul do Estado de São Paulo,
situada entre as coordenadas aproximadas 49°00’a 48°15’ W e 24° a 24°15’ S O Complexo Granítico Três
Córregos é caracterizado por rochas granitoides de idade neoproterozoica, que apresentam contatos tectônicos, a
oeste e sudoeste, com rochas metavulcanossedimentares do Grupo Itaiacoca, de idade neoproterozoica,
pertencentes ao Supergrupo Açungui; contatos intrusivos a sul e sudeste com a rochas
metavulcanossedimentares da Formação Água Clara, de idade mesoproterozoica, também inseridas no
Supergrupo Açungui; e contatos encobertos a norte pelos sedimentos do Grupo Itararé, de idade permocarbonífera, da Bacia do Paraná. São cortados em diversos pontos por diques de idade cretácea associados ao
Magmatismo Serra Geral e encobertos em certas localidades por sedimentos quaternários. O corpo granitoide
estudado pode ser dividido em quarto fácies principais, a partir de dados petrográficos e de campo: Granito
Porfirítico Rosa, Granito Porfirítico Cinza, Granito Inequigranular Cinza e Granito Equigranular Rosa.
Petrograficamente, o Granito Porfirítico Rosa ocorre nas porções centrais do corpo, e compreende
monzogranitos e, raramente sienogranitos, faneríticos de granulação média a grossa, leucocrático,
inequigranular, hipidiomórfico, com caráter porfiroide com fenocristais róseos, ovalados a tabulares, de
feldspato potássico que podem atingir até 8 centímetros de eixo maior, com predominância das dimensões de 2 a
3 cm e perfazem cerca de 20% do volume total da rocha. O Granito Porfirítico Cinza ocorre nas bordas do corpo,
e corresponde a monzogranitos e, secundariamente, quartzo monzonitos, faneríticos de granulação média,
leucocrático, inequigranular, hipidiomórfico, com caráter porfiroide com fenocristais cinzas, ovalados a
tabulares, de feldspato potássico, com predominância das dimensões de 2 a 3 cm e perfazem cerca de 15% do
volume total da rocha. O Granito Inequigranular Cinza ocorre nas bordas do corpo, correspondendo a
monzogranitos e, secundariamente, quartzo monzonitos, faneríticos de granulação grossa, leucocrático,
inequigranular e hipidiomórfico. A fácies Granito Equigranular Rosa ocorre na porção sudoeste do corpo,
constituída predominantemente de sienogranitos róseos, faneríticos de granulação fina, hololeucocrático,
equigranular, hipidiomórfico, com ausência de máficos. Mineralogicamente, são constituídos de microclínio (3550%), oligoclásio (20-30%), quartzo (15-25%) e, com exceção da fácies equigranular rosa, biotita (5-10%),
hornblenda (3-6%) e titanita (1-3%). Como acessórios, encontram-se zircão, apatita, minerais opacos e epidoto e,
como minerais secundários, clorita, sericita e leucoxênio.

Palavras-chave: granitos, Complexo Granítico Três Córregos, petrografia.
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ANÁLISE GEOFÍSICA DA PORÇÃO SETENTRIONAL DA ZONA DE CISALHAMENTO DE
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A descontinuidade geofísica de Abre Campo ou zona de cisalhamento de Abre Campo é interpretada como a
zona de sutura do orógeno neoproterozoico Araçuaí-Congo Ocidental. No segmento setentrional, a norte da
região de Teófilo Otoni, o seu traçado em planta é incerto e carece de mapeamentos geológicos sistemáticos de
detalhe. Como forma de amenizar tal deficiência foi feito um estudo a partir de dados geofísicos a fim de
delimitar esse contorno com maior precisão por meio dos métodos potenciais (magnetometria e gravimetria). A
metodologia utilizada envolveu: (i) a consulta de trabalhos anteriormente publicados sobre a área de estudo para
maior entendimento da problemática envolvida, ajudando a determinar os métodos geofísicos aplicados na
pesquisa; (ii) levantamento de dados gravimétricos disponibilizados pela TOPEX/Poseidon e magnetométricos
disponibilizados pela CODEMIG; (iii) a geração de mapas temáticos no software Oasis Montaj 7.0.1 do sistema
GEOSOFT, além do auxílio do software ArcGis e ArcScene 10.3 para o tratamento de dados dos mapas gerados
no Oasis Montaj; (iv) a inversão dos dados através da deconvolução de Euler no software EULDEP 1.0; (v)
krigagem dos dados de inversão no software ArcScene 10.3; (vi) interpretação das anomalias e estruturas
tridimensionais analisadas nos mapas geofísicos e sua implicação geológica para entendimento da área estudada.
A análise dos resultados foi feita em duas etapas: qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa se baseou
principalmente nas estruturas lineares observadas nos mapas Bouguer (gravimétrico) e ASA (amplitude do sinal
analítico, magnetométrico) e, no caso específico do mapa Bouguer, na distribuição de densidade pelo mapa de
fácies gravimétricas, gerado com o auxílio de ferramentas do software ArcGis 10.3. A análise quantitativa foi
feita por meio dos perfis de deconvolução de Euler, observando a mudança de padrão dos gradientes vertical e
horizontal e na variação da profundidade das anomalias gravimétricas e magnetométricas, além da análise do
modelo 3D das anomalias gerado pelo método de krigagem do software ArcScene. Com os resultados das
análises quali quantitativas, os mapas Bouguer e ASA foram divididos em três domínios com os mesmos
padrões estruturais e geofísicos, sendo os mesmos interpretados como o cráton São Francisco, o núcleo cristalino
orogênico e o cinturão orogênico. Os limites entre eles foram interpretados, no presente trabalho, como o limite
geofísico que separa o cráton São Francisco da faixa Araçuaí e a delimitação geofísica da zona de cisalhamento
de Abre Campo. O traçado geofísico da zona de cisalhamento de Abre Campo, a norte da região de Teófilo
Otoni, mostrou ter um direcionamento NNW, separando unidades de idades distintas, sendo que a leste ocorrem
rochas majoritariamente graníticas e a oeste rochas dominantemente metassedimentares, estas últimas
pertencentes ao Grupo Macaúbas.
Palavras chave: geofísica, zona de cisalhamento de Abre Campo, orógeno Araçuaí
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The Quebra Osso Group, in the Archean Rio das Velhas greenstone belt (Southeastern Brazil), is one of the best
exposed segments of ultrabasic magmatism in Quadrilátero Ferrífero. This unit comprises metakomatiites with
minor association with metatuffs and metasedimentary rocks (BIF’s, chert and carbonaceous schists), which
register greenschist-facies metamorphic conditions. The lava flows are massive to layered, and locally display
relict igneous textures, such as cumulate and spinifex textures. The primary mineralogy was completely
obliterated, and the magmatic crystals (olivine and pyroxene) are commonly pseudomorphosed by serpentine
and/or chlorite. The secondary assemblage also includes tremolite, talc, with minor magnetite, ilmenite,
carbonate, tourmaline and sulfides. Chromite occurs as an accessory mineral, disseminated throughout the flows,
with modal abundances less than 1%. Textural and compositional variations of the chromite grains were
observed within the different types of volcanic facies. In thick cumulate-dominated flows, chromite is typically
euhedral (Type I); while in spinifex-textured zones, upper portions of the flows, chromite range in habit from
dendritic to cruciform skeletal grains (Type II). The backscattered electron (BSE) images for a euhedral crystal
showed a corroded grain, with sharp edges and thin rims of lighter grey. The BSE images for the second type
revealed more complex crystal forms, also corroded and commonly arborescent. A compositional zoning is
clearly observed, well-marked by darker grey cores surrounded by lighter grey irregular borders. Electronmicroprobe analyses (WDS EMPA) were conducted for the chromites of the two types of flows, as following: i)
Basal cumulate zones: 0.09-0.18 wt% TiO2; 10.37-11.13 wt% Al2O3; 49.86-53.59 wt% Cr2O3; 31.72-35.10 wt%
FeO; 1.05-2.46 wt% MgO and 0.38-2.12 wt% ZnO; ii) Spinifex-textured zones, compositions are subdivided
into cores and rims – cores: 0.9-0.12 wt% TiO2; 11.88-14.96 wt% Al2O3; 49.52-51.31 wt% Cr2O3; 32.25-34.15
wt% FeO; 1.05-1.47 wt% MgO and 1.44-2.00 wt% ZnO; rims: 0.14-0.52 wt% TiO2; 0.48-5.22 wt% Al2O3;
21.47-47.65 wt% Cr2O3; 43.61-74.48 wt% FeO; 0.16-2.41 wt% MgO and 0.30-1.25 wt% ZnO. In the ternary
diagram of Cr-Al-Fe3+, the Type I plot in the Chromite field; in Type II, the transition from the cores to the
surrounding rims defines a trend from Al-Chromite/Chromite to Ferritchromite and Cr-Magnetite. The Type I
[Cr/(Cr+Al)] values from 0.75-0.77, [(Mg/Mg+Fe)] from 0.06-0.13 and [Fe/(Fe+Mg)] values from 0.87-0.94;
Type II Cores vary from 0.69-0.74, 0.06-0.08 and 0.92-0.94, respectively, while Rims range from 0.86-0.98,
0.01-0.12 and 0.87-0.99. Generally, the average compositions for cumulate grains are characterized by higher Cr
and Mg. The inner zones of Type II crystals are similar to Type I, while the outer zones have higher Fe and Ti
contents, and lower Al contents. ZnO concentrations (up to 2.12 wt%) are slightly richer in the cores of
chromites. The morphological differences between the chromite grains, from the two types of flows, probably
reflect the changes in the crystallization conditions along the volcanic pile. Regarding the composition changes
from the core to outer rims, metamorphism could have played a major role and be responsible for the
modification of the chromites.
Acknowledgments: Geological Survey of Brazil (SGB/CPRM).
Keywords: Quebra Osso Group, Komatiite, Chromite.
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O Granito Correas está inserido na porção norte da área geológica da Folha Topográfica de Araçaíba (SG-22-XB-II-3) em escala 1:50.000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e localiza-se na região
sudoeste do estado de São Paulo, no município de Ribeirão Branco e a oeste do distrito de Itaboa, entre as
coordenadas UTM Zona 22J 707200/7314500 e 712500/7314800. O granito está inserido na porção centro-sul do
Cinturão Ribeira, no norte do Terreno Apiaí e encontra-se relacionado à evolução da granitogênese
neoproterozoica da Província Mantiqueira Central, estando associado a ocorrência de greisens mineralizados em
cassiterita e wolframita. O corpo abrange uma área de aproximadamente 5km², possui dimensões de um stock
granítico de forma elipsoidal alongada na direção ENE-WSW, está encaixado nos metassedimentos da Formação
Água Clara, pertencente ao Supergrupo Açungui e no Complexo Granítico Três Córregos. O Granito Correas é
representado por 4 fácies distintas e mapeáveis na escala 1:25.000 constituídas por: biotita monzogranito
porfirítico, biotita-muscovita sienogranito porfirítico, mica albita-granito porfirítico com topázio e pegmatito. A
fácies biotita monzogranito porfirítico é constituída por rochas de coloração cinza a rósea, isotrópicas e porfiríticas,
com fenocristais de plagioclásio, microclínio e quartzo globular de até 5mm e matriz fina a média composta por
microclínio, plagioclásio, quartzo e biotita, e cristais de albita e muscovita secundários. A fácies biotita-muscovita
sienogranito porfirítico é constituída por rochas de coloração cinza a avermelhada, isotrópicas e porfiríticas, com
fenocristais de plagioclásio, microclínio e quartzo globular de até 5mm e matriz composta por microclínio,
plagioclásio, quartzo, biotita e muscovita modal. A fácies mica albita-granito porfirítico com topázio é constituída
por rochas esbranquiçadas a róseas, isotrópicas e porfiríticas, com fenocristais de microclínio e quartzo globular
de até 7mm e matriz composta por albita, quartzo, microclínio, micas (zinnwaldita e muscovita) e topázio. A fácies
pegmatito é caracterizada pela alternância de bandas quartzosas e micáceas, onde os cristais de quartzo, mica e
topázio estão bem formados e chegam a ter mais de 5cm. Geoquimicamente o Granito Correas é considerado um
diferenciado tardio associado ao Complexo Granítico Três Córregos, e constitui um magmatismo compatível com
as séries cálcio-alcalinas alto potássio a shoshonítica ou às séries subalcalinas potássicas, com características de
um granito do tipo A, de caráter peraluminoso a peralcalino, pós-colisional a anorogênico, com colocação
associada às zonas de cisalhamento, em um ambiente extensional ao final do evento colisional da Orogênese
Ribeira. Análises de química mineral na fácies mica albita-granito porfirítico com topázio comprovam o caráter
sódico dos plagioclásios, com composição predominantemente na albita, e variação na composição das micas, com
composição predominantemente na zinnwaldita nas rochas mais evoluídas.
Apoio: PIBIC/Reitoria/CNPq/UNESP EDITAL 04/2018
Palavras-chave: Granito Correas, Petrografia, Geoquímica.
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As zonas de cisalhamento são faixas estreitas e planares onde se concentra deformação, e são
importantes para o entendimento estrutural e tectônico da região, também sendo importantes sítios para alojar
depósitos minerais economicamente viáveis. A Zona de Cisalhamento Valinhos (ZCV) e a Zona de
Cisalhamento Campinas são estruturas NNE-SSW, paralelas e estão relacionadas à orogênese brasiliana, no
Orógeno Brasília Sul. A ZCV ocorre no contato entre o Complexo Itapira, embasamento do Orógeno Brasília
Sul, o granito sin-orogênico Morungaba e o granito pós-orogênico Jaguariúna. Segundo estudos da década de
1980, caracteriza-se como uma zona de primeira ordem devido a sua extensão quilométrica, tem caráter dúctil
a dúctil-rúptil, com movimento inicial dextral, e, posterior, sinistral. Com isso, essa pesquisa busca, a partir da
análise microestrutural de amostras orientadas, identificar a cinemática da ZCV. A ZCV possui cerca de um
quilômetro de largura e é composta por quartzo-milonito, com intercalações métricas a centimétricas de
muscovita filonito. A foliação é do tipo contínua, onde o par S-C é bem marcado. S varia entre 170 a 215 com
mergulho médio entre 40º e 65ºNW, marcada por feldspato e muscovita estirados. C varia entre 190 e 205
com mergulho entre 55º e 59ºNW, marcada por ribbons de quartzo e muscovita. Planos C’ são marcados por
clivagem preenchida por micas e óxidos de ferro. A lineação de estiramento mineral é bem evidenciada por
feldspato estirado, gerando tectonito L em regiões bem deformadas, mergulha em média 40º para 190º-215º.
Veios de quartzo centimétricos se alojam na foliação. O quartzo-milonito é uma rocha com mais de 60% de
quartzo e inclui muscovita, titanomagnetita e relictos de feldspato parcial ou totalmente sericitizados. O
quartzo ocorre em ribbons intercalados com níveis de muscovita filonito. Nos ribbons, o quartzo apresenta
variações entre extinção ondulante, subgrãos e grãos recristalizados com tamanhos semelhantes e contato reto a
interlobado. A muscovita encontra-se estirada e deformada, com textura mica fish. A micha fish marca tanto a
S como C do par S-C, com ângulo pequeno entre ambas de até 30º. Em agregados, a muscovita apresenta kink
bands, afetando a clivagem basal (001). A titanomagnetita preenche espaços em sombras de pressão de quartzo
e feldspato, e forma níveis na foliação. Os indicadores cinemáticos estudados são: mica fish assimétrica dos
grupos 1 e 6; porfiroclastos de feldspato σ-type e ⲫ-type; sombras de pressão preenchidas por titanomagnetita;
foliações tipo S-C e S-C’. Pelos indicadores cinemáticos a ZCV apresenta movimento transcorrente dextral
com forte componente compressional oblíquo. As microestruturas como subgrão e grão recristalizado em
quartzo indica recristalização por processos de recuperação-recristalização no intervalo de temperatura entre
350ºC e 400ºC. Além disso, os limites interlobados indicam recristalização por migração de limite de grão,
tendo intervalo de 600ºC a 650ºC . A partir da análise microestrutural, a ZCV é ductil de direção SSW e
mergulho de 60º, transpressiva com movimento dextral. A formação de filonitos, veios de quartzo e a presença
de titanomagnetita na foliação e sombra de pressão indicam a atuação de fluidos durante o cisalhamento que
formou a ZCV.
Palavras-chave: Orógeno Brasília Sul, Zona de Cisalhamento Valinhos, Indicadores Cinemáticos,
Microestruturas de deformação.
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O Orógeno Araçuaí (OA) é marcado por uma longa história de eventos magmáticos (630-480 Ma), que
culminaram na colocação de granitoides pré a pós-colisionais. Na região de Barra de São Francisco (ES) afloram
rochas graníticas e charnockíticas pós-colisionais da Suíte Aimorés (SA), que carecem de estudos detalhados de
geocronologia e composição isotópica. Zircões extraídos de quatros amostras destes granitoides foram
previamente imageados via catodoluminescência (CL) e posteriormente datados via LA-ICP-MS a fim de definir
a idade de colocação destas rochas. As amostras estudadas mostram uma grande variação na distribuição das
idades U-Pb (de 614 a 498 Ma), o que sugere uma complexa história magmática. Imagens de CL em combinação
com as idades U-Pb permitiram individualizar três populações: Grupo IA (núcleo: 614-579 Ma); Grupo IB
(núcleo: 527,5-513 Ma); e Grupo II (núcleo/borda: 509,5-497,7 Ma). Os núcleos dos grãos de zircão do Grupo
IA mostram alta luminescência e feições texturais de reabsorção nas imagens de CL. A população de zircão
deste grupo apresenta idades similares aos grãos de zircão magmáticos (e/ou herdados) encontrados na rocha
encaixante (Batólito Carlos Chagas). Isto sugere que grãos de zircão do Grupo IA tenham sido assimilados da
rocha encaixante durante a ascensão do magma, sendo, portanto, interpretados como xenocristais. Os núcleos de
zircão mais jovens (Grupo IB) podem representam antecristais cristalizados nos pulsos magmáticos pretéritos
que foram incorporados no pulso posterior do sistema magmático. A população de zircão do Grupo II engloba
grãos homogêneos e bordas que envolvem os núcleos de zircão dos grupos IA e IB. Os grãos de zircão do
Grupo II são interpretados como autocristais que cristalizaram na rocha hospedeira e indicam a idade de
colocação do magma ou idade de cristalização final do magma. Considerando as incertezas analíticas, as idades
dos autocristais de zircão dos granitos (509,5 Ma) e charnockitos (509,5 a 497,7 Ma) são similares, sugerindo
que a colocação destas rochas ocorreu provavelmente de maneira síncrona. As análises isotópicas de Lu-Hf
indicam heterogeneidade na composição isotópica de Hf e a maioria das bordas de zircão exibem valores mais
altos da razão inicial 176Hf/177Hf em comparação com os núcleos de grãos de zircão individuais, o que indica
sistema aberto. Os dados obtidos neste estudo mostram valores de ɛHf(t) entre -7,4 e -0,5 para as amostras de
charnockitos e -9,3 a -5,9 para as amostras de granito. As rochas charnockíticas tem similares composições
isotópicas de Hf e idades modelo calimianas a ectasianas (T DM = 1,58-1,21 Ga), indicando contribuição das
mesmas fontes. Em contraste, as rochas graníticas mostram valores muito mais negativos de ɛHf(t) e idades
modelo mais velhas (TDM = 1,68-1,49 Ga). Embora os dados isotópicos de Hf indiquem origem crustal para
ambos os magmas graníticos e charnockíticos, evidências de contribuição mantélica para a formação das rochas
pós-colisionais são documentadas em outros plútons pós-colisionais no OA. Portanto, os dados obtidos neste
trabalho indicam que a SA foi provavelmente construída por injeções incrementais de magma durante o colapso
gravitacional do OA, como indicado pelos diferentes tipos de zircão e composição isotópica de Hf.
Palavras-chave: Orógeno Araçuaí, magmatismo pós-colisional, geocronologia.
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O Cinturão Mineiro (CM), localizado na porção meridional do Cráton São Francisco (CSF), compartimenta
terrenos paleoproterozoicos que registram uma ampla abrangência temporal (2,46-2,09 Ga). Estes terrenos
apresentam sequências metavulcano-sedimentares intrudidas por diversos granitoides de composição química e
mineralógica diversa. Trabalhos publicados nos últimos anos envolvendo evidências de campo, petrografia,
química mineral e de rocha total, assim como geoquímica de isótopos de U-Pb, Hf , Sr e Nd, têm levado
diferentes autores a diferenciar fontes de magma e ambientes tectônicos de geração destes granitoides, assim
como elucidar processos ígneos tais como o grau de fusão parcial da fonte, mistura de magmas e fracionamento
magmático, entre outros. Neste estudo foram analisados, no escopo do Programa de Iniciação Científica UFOP/
CPRM/CNPq, dados geoquímicos de rocha total disponíveis no acervo da CPRM para três suítes anteriormente
definidas na literatura, respectivamente suítes Alto Maranhão (SAM), Resende Costa (SRC) e Cupim (SC). O
caráter fortemente metaluminoso, cálcio-alcalino e magnesiano, aliado com alto teor de elementos litófilos (Sr e
Ba) e fracionamento de Elementos Terras Raras (ETR) leves/pesados encontrados nas amostras da SAM
corroboram a definição da sua natureza mantélica e sanukitoide, e cuja formação é associada com a fusão parcial
da cunha do manto metassomatizado em ambiente de arco de ilha. Amostras da SRC compreendem tonalitos e
trondhjemitos ligeiramente peraluminosos da série cálcica a cálcio-alcalina e com baixo teor de
ferromagnesianos. Apresentam padrão fracionado em ETR leves/pesados, baixo teor de Y e ETR pesados e alto
teor de Sr. Portanto, os resultados geoquímicos das amostras desta suíte confirmam dados anteriores da literatura,
os quais, aliados com resultados de isótopos de U-Pb-Hf em zircão e Sr e Nd em rocha total, foram interpretados
como evidência de fusão parcial de crosta oceânica subductada em regime de alta pressão. As amostras da SC
constituem-se de granitos peraluminosos e ferroanos da série cálcio-alcalina a alcali-cálcica, com baixo teor de
ferromagnesianos e elevado teor de sílica. O conteúdo de elementos traço se caracteriza por baixo teor de Sr e Ba
e padrão plano a apenas levemente fracionado de ETR leves/pesados em valores normalizados ao condrito, assim
como acentuada anomalia negativa de Eu. Sugere-se preliminarmente para a SC formação a partir da fusão
parcial da crosta continental em ambiente tectônico sin-colisional.
Apoio: Programa de Iniciação Científica Convênio PROPP-UFOP/CPRM/CNPq, Lmic, FAPEMIG
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O Orógeno Araçuaí (OA) registra uma sucessão de eventos magmáticos relacionados aos estágios pré a póscolisional da orogenia (630-480 Ma). Este estudo foca na Suíte Aimorés (SA), localizada na parte central do OA,
interpretada como pós-tectônica, estando exposta em grandes maciços nos entornos de Barra do São Francisco.
Esta suíte é constituída por granitoides portadores de ortopiroxênio (charnockitos), maciços, com granulação
grosseira a porfiróide e de coloração verde escura e, ainda, as fácies biotita granito e norito. A partir de sete
amostras representativas da SA coletadas na área de estudo, quatro litotipos puderam ser definidos: Granada
granito; Biotita granito; Granada Charnockito; e Charnockito. Todos apresentam textura porfirítica. A
mineralogia essencial constituinte dos litotipos é, respectivamente: quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita e
granada; quarzto, K-feldspato, plagioclásio e biotita; quarzto, K-feldspato, plagioclásio, biotita, ortopiroxênio e
granada; e quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita e ortopiroxênio, podendo ocorrer anfibólio. A composição
química das amostras permite estimar as condições de temperatura e pressão de cristalização das rochas. Para as
amostras com teor de SiO2 ≥ 64%, a concentração de Zr varia de 631,30 a 720,67 ppm nos granitos (média =
673,175) ppm) e de 564,42 a 713,76 ppm nos charnockitos (média = 624,363 ppm). A temperatura de saturação
de zircônio (Zr) no magma foi estimada pelos métodos de Watson e Harrison e Boehnke e colaboradores; em
ambos os métodos, as temperaturas dos granitos (893-932 e 856-913 ºC, respectivamente) são ligeiramente
maiores às dos charnockitos (882-903 e 842-867 ºC, respectivamente). Uma das amostras do litotipo
Charnockito foi suprimida dos cáculos de temperatura por apresentar valor de M superior a 1,7. Para estimar a
pressão, utilizou-se as equações polinomiais de Yang, que nos fornece os seguintes resultados: as pressões de
cristalização dos granitos (292-333 e 282-323 MPa) são, como as temperaturas, ligeiramente maiores às dos
charnockitos (270-283 e 260-273 MPa). As amostras de ambos os litotipos portadores de granada apresentam
valores normativos de quartzo próximos a 15%, o que afeta nos resultados de pressão obtidos pelas equações de
Yang, sendo então desconsideradas por não representarem uma situação real. Como os valores de ambas as
temperaturas e pressões são relativamente similares, podemos entender que as rochas estudadas foram alojadas
na crosta em uma profundidade em torno de ~10-12 km. As condições de pressão calculadas neste estudo são
mais baixas do que as estimadas via geobarômetro convencional utilizando o método Al-hornblenda de trabalhos
anteriores (P > 550 Mpa). Isto sugere que a hornblenda provavelmente cristalizou nos estágios iniciais e a
maiores profundidades durante a história de cristalização das rochas estudadas. Este estudo mostra que a
utilização dos geobarômetros e geotermômetros para estimar as condições de cristalização de granitoides deve
ser usado com precaução.
Palavras-chave: Orógeno Araçuaí, magmatismo pós-colisional, condições de cristalização.
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MAGMATISMO GRANÍTICO MESO- A NEOARQUEANO ASSOCIADO AO GREENSTONE
BELT RIO DAS VELHAS NO SINCLINÓRIO DE PITANGUI, QUADRILÁTERO
FERRÍFERO - MG
Magalhães, J.R.1; Marinho, M.S.1; Féboli, W.L.1; Silva, R.N.1; Brito, D.C.1; Salvio, L.P.P.1; Rodrigues, J.B.1
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O Sinclinório de Pitangui está localizado a noroeste do Quadrilátero Ferrífero, na porção sul do cráton do São
Francisco. Essa estrutura, que é alvo de mapeamento pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, é caracterizada
por uma calha sinformal de direção NW-SE na qual está inserida uma sequência metavulcanossedimentar
arqueana, correlacionada ao greenstone belt Rio das Velhas na região central do Quadrilátero Ferrífero. O
terreno granito-greenstone Rio das Velhas apresenta geometria em domos e quilhas e engloba dois componentes
principais: a sequência supracrustal e os gnaisses TTG e metagranitóides associados. Através do mapeamento na
escala 1:25000, as associações litológicas do greenstone Rio das Velhas na região de Pitangui foram
empilhadas, da base para o topo, no Grupo Pitangui (correlacionável ao Grupo Nova Lima) e na Formação
Antimes (correlacionável ao Grupo Maquiné). Corpos de natureza granítica ocorrem bordejando e intrudindo
parte das unidades previamente mencionadas, caracterizando o magmatismo arqueano associado à edificação
desse terreno granito-greenstone. Visando a identificação dos principais eventos tectono-magmáticos da área e a
identificação de fontes associadas as sequências de caráter sedimentar, análises U-Pb LA-ICPMS em grãos de
zircões foram realizadas em amostras de quatro corpos graníticos: plutons Coqueiro, Jaguara, Córrego do Arruda
e Casquilho. O pluton Coqueiro é caracterizado por um granito foliado de coloração cinza clara que ocorre
encaixado entre as rochas do Grupo Pitangui e as unidades gnáissicas do Complexo Divinópolis. Sete grãos de
zircões extraídos desse corpo forneceram a idade 2858 ± 23 Ma através do intercepto superior da reta discórdia,
sendo interpretada como a idade de cristalização da rocha. O pluton Jaguara ocorre como leucogranito de
granulação grossa, localmente com fenocristais de feldspato alcalino, intrusivo na base do greenstone. Quinze
grãos de zircões fornecem uma robusta idade concórdia de 2747 ± 7 Ma, que indica a idade de cristalização
desse pluton. Ademais, treze grãos definem a mesma idade (2747 ± 9 Ma) através do intercepto superior da reta
discórdia. O biotita-granito Córrego do Arruda, de textura protomilonítica e granulação fina, encontra-se alojado
entre as unidades do greenstone belt e os gnáisses do Complexo Divinópolis. Sete grãos de zircão extraídos do
corpo granítico definem uma reta discórdia com intercepto superior em 2779 ± 14 Ma, interpretada como a idade
de cristalização do corpo. Por fim, o biotita-granito Casquilho ocorre como uma rocha homogênea, de coloração
acinzentada e porfiroclastos de feldspato potássio. Quatorze grãos de zircões definem uma robusta idade
concórdia de 2711 ± 4 Ma, enquanto que, onze grãos se alinham em uma reta discórdia fornecendo idade de
intercepto superior em 2711 ± 10 Ma. As informações geocronológicas obtidas registram as principais
granitogêneses associadas ao greenstone belt Rio das Velhas no Sinclinório de Pitangui, na região NW do
Quadrilátero Ferrífero. Os dados revelam pulsos meso- e neoarqueanos correlacionáveis aos eventos Rio das
Velhas I e II e Mamona I, amplamente registrados na região central do Quadrilátero Ferrífero.
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, greenstone belt, magmatismo arqueano.
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PRESENÇA DE HASTINGSITA NOS GRANITOS PEGMATÍTICOS DA PROVÍNCIA
PEGMATÍTICA OCIDENTAL DO BRASIL, ESMERALDA DE FERROS (MG)
Roberta Fideles Pimenta1, Filipe Goulart Lima2, Breno Souza de Martins3, Larissa Marques Barbosa de Araújo4.
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A região de Esmeralda de Ferros-MG está compreendida no Cinturão Araçuaí, na borda sudeste do Cráton São
Francisco e está inserida dentro do Quadrilátero Ferrífero e dos Campos Pegmatíticos de Itabira – Ferros.
Próximo ao vilarejo afloram rochas pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas e granitos da Suíte Borrachudos,
representado pelo corpo Açucena, objeto deste estudo. Com base na caracterização petrográfica detalhada de
dez seções delgadas pertencentes ao corpo Açucena foi possível observar que a sua mineralogia principal é
constituída por plagioclásio (oligoclásio), quartzo, feldspato potássico (microclínio) e biotita. Apatita, zircão,
muscovita e minerais opacos ocorrem como acessórios. Há a presença de anfibólio em quatro das lâminas
analisadas, identificado como hastingsita. Uma das seções delgadas representa uma porção gnaissificada do
granito Açucena, e exibe bandas máficas e félsicas milimétricas, compostas por biotita, granada e minerais
opacos e por plagioclásio (oligoclásio) e quartzo, respectivamente. É a única lâmina com a presença de granadas
e ausência de feldspato potássico. Os granitos foram classificados de acordo com o diagrama QAP, sendo sete
monzogranitos, um sienogranito e um granidiorito pertencentes ao corpo granítico de Açucena da Suite
Borachudos. A maioria dos cristais de plagioclásio do sienogranito e do granodiorito não possui geminação, o
que os difere do grupo dos monzogranitos. Além disso, o granodiorito possui alto grau de sericitização e é a
única seção delgada que apresenta clorita como produto da transformação pseudomórfica da biotita. O grau de
microfraturamento nas seções delgadas varia de moderado a forte, o que possibilita uma maior percolação de
fluidos e formação de óxidos-hidróxidos de ferro, sílica amorfa e filossilicatos, principalmente nas fraturas. O
óxido-hidróxido de ferro gera coloração alaranjada e alteração na borda dos minerais, sobretudo nas biotitas. As
amostras que exibem o microfraturamento mais intenso encontram-se mais próximas a Zona de Cisalhamento
Dom Silvério, que é uma das estruturas mais importantes presentes na região. Reações subsolidus são
observadas em quase todas as amostras, representadas principalmente pelo processo de albitização do
microclínio e do plagioclásio e pela combinação hastingsita + biotita. O fato de haver reações subsolidus
acontecendo indica que o granito Açucena provavelmente foi alterado hidrotermalmente em altas temperaturas
(600 a 800 °C) nos estágios finais de sua cristalização. Os microfraturamentos e alterações supérgenas foram
gerados posteriormente, junto a atuação da Zona de Cisalhamento Dom Silvério. A importância da presença de
hastingsita confirma a composição alcalina dessa rocha, que é coerente considerando a origem anorogência dos
granitos da Suíte Borrachudos, pois são considerados contemporâneos ao rifte do Supergrupo Espinhaço.
Palavras-chave: petrografia, hastingsita, Suíte Borrachudos.
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Análise faciológica e implicações paleotectônicas da Formação Cercadinho (Grupo Piracicaba,
Supergrupo Minas) na região de Ouro Preto, porção sul do Quadrilátero Ferrífero (MG)
Raphael Perpétuo Soares1, Maximiliano de Souza Martins 2
Escola de Minas - Universidade Federal de Ouro Preto

O Supergrupo Minas na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (QF) registra as bacias precambrianas
que se desenvolveram sobre o protocraton do São Francisco em sua terminação meridional. Os estágios rifte e de
margem passiva são materializados respectivamente pelos grupos Caraça e Itabira, sendo este último detentor
das expressivas formações ferríferas relacionadas ao grande evento de oxigenação do Paleoproterozoico
(Formação Cauê). A Formação Cercadinho, objeto deste trabalho, é a unidade da base e de maior expressão em
área do Grupo Piracicaba. Assenta se em discordância erosiva e/ou angular sobre as unidades subjacentes,
representando um novo pulso de sedimentação na bacia Minas. No atual estado da arte, Dutra et al. (2019)
atribuem os depósitos gradados da Formação Cercadinho na região nordeste do QF a uma sedimentação
turbidítica de alta eficiência, em contexto sin orogênico relacionado aos primeiros estágios da orogenia do
Riaciano/Orosoriano. A despeito de sua grande distribuição em área e importância paleotectônica, ainda são
considerados insuficientes os levantamentos em escala de detalhe na Formação Cercadinho. Neste sentido,
apresenta se aqui o levantamento de detalhe (1:50) realizado na Formação Cercadinho nos arredores da antiga
Fábrica de Tecidos de Ouro Preto, ao longo da ferrovia Ouro Preto – Mariana. A espessura total levantada é de
750 metros. Foi utilizado como datum de base o contato brusco desta unidade com os dolomitos da Formação
Gandarela (Grupo Itabira); áreas não expostas ou encobertas foram representadas no levantamento colunar. De
uma maneira geral, a Formação Cercadinho é composta por uma gradação rítmica entre pacotes mais ou menos
espessos de metapelitos impuros, muitas vezes ferruginosos ou mesmo manganesíferos, intercalados a
metarenitos de composição variada, maciços a pobremente estratificados. O conjunto é cortado por uma rocha
intrusiva (meta)máfica concordante com os estratos. Foram reconhecidas sete fácies sedimentares, designadas
informalmente de F1 a F7. A fáceis F1 representa o primeiro material depositado sobre a Formação Gandarela.
Trata-se de metapelito com sericita, clorita e quartzo, coloração cinza-esverdeada e textura lamelar. A fácies F2
compreende metapelito de coloração marrom-vermelho devido à grande presença de minerais ferruginosos.
Constitui a fácies dominante na coluna e não possui estruturas internas. A fácies F3 representa o pacote de
material escuro, de granulometria fina e com presença significativa de manganês associada a algumas lentes
argilosas (até 80cm de espessura). A fácies F4 compreende metapelito estratificado com marcante presença de
ferro, expressa principalmente pela varia na coloração. A fácies F5 corresponde a metapelito também com
presença significativa de minerais ferruginosos, porém sem qualquer tipo de estratificação. A fácies F6
corresponde a metarenito moderadamente estratificado, com presença de níveis de minerais ferruginosos,
granulometria fina e coloração acinzentada. A fácies F7 representa metarenito de textura maciça, sem
estratificação e granulometria media. A associação das fácies descritas acima se assemelha às descritas por Dutra
(2017) e Dutra et al. (2019) para a associação rítmica de metarenitos e metapelitos que compõem a Formação
Cercadinho no sinclinal Gandarela, porção nordeste do QF. No sinclinal Gandarela foram relacionadas a
depósitos de corrente de turbidez alimentados por sistemas deltaicos, sob baixa influencia tectônica. Esta
interpretação é aqui estendida para a região deste levantamento, com a particularidade de áreas fonte distintas
para os dois sistemas. Na região de Ouro Preto observa se uma maior contribuição de fontes ricas em material
ferruginoso, com algum conteúdo em manganês. Numa primeira abordagem, infere se que parte das expressivas
formações ferríferas bandadas da Formação Cauê (Grupo Itabira) tenham atuada como principais rochas-fonte
para o intemperismo, transporte e sedimentação da Formação Cercadinho por sistemas deltaicos sob a ação de
correntes de turbidez. Parte desta interpretação corrobora os postulados de Moraes (1985) e de Alkmim &
Marshak (1998). Contudo, reafirma se que o timing deste evento de sedimentação deve estar relacionado aos
primeiros pulsos do evento orogênico do Riaciano/Orosoriano, com subsidência forçada do protocraton do São
Francisco e seu posterior preenchimento por sistemas deltaicos e marinhos rasos.
Palavras-chave: Bacia Minas, Formação Cercadinho, análise faciológica.
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DAS ROCHAS AO LONGO DO LINEAMENTO
CONGONHAS-ITAVERAVA, CINTURÃO MINEIRO, MINAS GERAIS
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A região de estudo encontra-se a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, centro-sul de Minas Gerais, entre
os municípios de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco. Geologicamente, a área está inserida na borda sul do
Cráton São Francisco, entre o Cinturão Mineiro e o Quadrilátero Ferrífero. Nessa área são encontrados diversos
tipos litológicos desde granítoides, rochas metasedimentares, além de metamáficas e metaultramáficas. As
estruturas da área estão condicionadas pelo Lineamento Congonhas-Itaverava, que corresponde a uma grande
zona de cisalhamento de direção NW-SE, caracterizada por movimento sinistral. Ao longo dessa estrutura as
rochas exibem feições milloníticas e indícios de alteração hidrotermal que estão relacionadas com possíveis
mineralizações. O presente trabalho visou caracterizar petrograficamente as rochas para auxiliar no entendimento
da transição entre o Cinturão Mineiro e o Quadrilátero Ferrífero. Para isso, foram realizadas atividades de campo
e descrição de seções delgadas-polidas fornecidas pela CPRM. Os estudos petrográficos focaram na
caracterização mineralógica e textuais dos litotipos o reconhecimento de blastese mineral com as principais
foliações das rochas, a caracterização das principais microestruturas e relação com estruturas regionais, e a
determinação das principais alterações hidrotermais. Em termos gerais foram encontrados cinco litotipos
principais: (i) Metamáfica de textura inequigranular seriada à porfiroblastica, algumas apresentam textura
decussada e outras com textura nematogranoblastica (foliada), granulação fina a média, associação mineral
principal composta por: actinolita + plagioclásio + quartzo + epidoto + titanita, apresenta processo de
saussuritização e quartzo pode ter extinção ondulante e subgrãos; (ii) Anfibolitos de textura
nematogranoblastica, foliada, granulação fina, associação mineral principal composta por: hornblenda + quartzo
+ plagioclásio + titanita e quartzo pode apresentar extinção ondulante e subgrãos; (iii) Metaultramáfica, muito
alterada, granulação fina, associação mineral principal composta por: serpentina + Mg-Fe clorita + talco +
tremolita; (iv) Milonitos com textura porfiroclástica e matriz granolepdoblastica, com foliação milonítica,
associação mineral principal composta por: quartzo + muscovita + plagioclásio + biotita + carbonato + Mg-Fe
clorita, plagioclásio aparece com pórficlastos de até 1,5 mm em meio a matriz fina e apresenta fraturados e
rotacionados, quartzo apresenta extinção ondulante, subgrãos e novos grãos; (v) Metagranodiorito
protomilonítico com foliação discreta, associação mineral principal composta por: quartzo + plagioclásio +
biotita + actinolita + epidoto + titanita, plagioclásio aparece como pórfiroclasto que podem estar fraturados e a
actinolita como pórfiroblastos que por vez são substituídos pela biotita, quartzo apresenta extinção ondulante,
subgrãos e novos grãos. Conclui-se, que metamorfismo regional é de baixo grau, fácies xisto verde, evidenciado
pela presença de actinolita nas rochas metamáficas e talco nas metaultramáficas. Localmente o metamorfismo
pode chegar até a fácies anfibolito, evidenciado pela presença de hornblenda nos anfibolitos. Com relações a
aspectos texturais, pode-se observar processo de milonitização nas rochas a medida que vão ficando mais
próximas da zona de cisalhamento Congonhas-Itaverava. Nos milonitos, metagranodioritos e em algumas rochas
metamáficas observa-se processos hidrotermais como alteração cálcica, marcada por presença do anfibólio
cálcico (actinolita) e epídoto; alteração potássica, marcada pela substituição da actinolita por biotita;
carbonatação, evidenciada pela presença considerável de carbonato nessas rochas; e cloritização, marcada pela
presença clorita.
Apoio: CPRM, Laboratório de Microscopia e Microanálises (LMic-UFOP).
Palavras-chave: Petrografia, Lineamento, Cinturão Mineiro.
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PETROGRAFIA, MICROESTRUTURA E METAMORFISMO DE ROCHAS METÁMAFICAS DO
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As rochas metamáficas aqui estudadas pertencem ao Grupo Pitangui, unidade basal do greenstone belt arqueano
Rio das Velhas, caracterizado por importantes depósitos metalogenéticos na região do Quadrilátero Ferrífero.
Em linhas gerais, o greenstone Rio das Velhas é constituído por uma espessa sequência de rochas vulcânicas e
sedimentares, geralmente metamorfizadas na fácies xisto verde. Entretanto, trabalhos atuais de escala local
evidenciam condições metamórficas mais elevadas, atingindo a fácies anfibolito. Diante desse fato, são
apresentados nesse trabalho os resultados de estudos petrográficos, microestruturais e modelagem metamórfica,
a fim de caracterizar amostras de diferentes localidades na região do Sinclinal Pitangui. Através de extensa
investigação petrográfica em detalhe, através de MEV-EDS, foram realizadas cerca de 62 analises pontuais em
feldspatos e anfibólios, de forma a caracterizar as variações composicionais dessas fases. As análises revelaram
que nas amostras estudadas há um zoneamento composicional dos grãos, que muitas das vezes, não se dá de
forma homogênea do núcleo para a borda. Duas amostras de plagioclásio-anfibólio xisto foram selecionadas para
estudos envolvendo modelagem metamórfica. A rocha LP9C é constituída por hornblenda e actinolita (60% em
volume modal); plagioclásio (25%); quartzo (8%); clinozoizita (<5%); ilmenita (<5%); carbonato (<5); Mg-Fe
clorita (<5%); apatita (<5%). Além disso, a rocha apresenta textura inequigranular porfiroblástica
poiquiloblástica de anfibólio com inclusões de ilmenita orientada, marcando uma textura helicítica, e de apatita.
A matriz granoblástica é constituída predominantemente por quartzo e feldspato. A análise de MEV-EDS
evidencia que os núcleos de anfibólio são classificados como actinolita e Fe-hornblenda parcialmente
preservada. Em direção a borda observa-se o aparecimento de composição Mg-hornblenda. Com relação aos
plagioclásios, os resultados evidenciam teores de An~20% (oligoclásio) para os núcleos dos grãos, variando para
teores An~30% (andesina) nas bordas. A rocha WL154 é composta por hornblenda e actinolita (40%);
plagioclásio (29%); quartzo (5%); ilmenita (<5%); apatita (<5%); biotita (<5%); titanita (<5%) carbonato (<5%);
clinozoizita (8%). Os anfibólios mostram-se com hábito inequidimensional prismático com tendência fibrosa,
textura decussada e pleocroísmo em tons pálidos, não obstante, suas extinções são oblíquas, com ângulos que
variam em geral de 10° a 22°. A rocha possui textura inequigranular porfiroblástica poiquiloblástica
caracterizada por anfibólio contendo inclusões de apatita e clinozoizita. A matriz é granoblástica e composta
essencialmente por quartzo e plagioclásio. As análises MEV-EDS para os anfibólios indicam a variação
composicional migrando, respectivamente, de actinolita nos núcleos para Mg-hornblenda nas bordas. Os
plagioclásios apresentam teores de An~20 a 40%. Após as análises dos conjuntos de dados, observa-se que as
variações composicionais de anfibólio e plagioclásio em ambas as amostras evidenciam o registro do aumento de
temperatura durante o metamorfismo progressivo. A modelagem metamórfica por meio de pseudoseções sugere
uma trajetória metamórfica progressiva caracterizada por preservação parcial de paragênese de fácies xisto verde
(T=495°C e P= 3,3kbar) e pico metamórfico em fácies anfibolito inferior (T=547°C e P=3,4 kbar). Assim, os
dados indicam que muitas das rochas metamáficas da região, frequentemente associadas a fácies xisto verde,
podem ter atingido condições de fácies anfibolito inferior no pico metamórfico.
Palavras-chave: Metamorfismo, Quadrilátero Ferrífero, Pseudoseção.
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INTERPRETAÇÃO QUALITATIVA DOS DADOS AEROGEOFÍSCIOS DE
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O Programa Nacional de Geologia (PRONAGEO, CPRM) tem como objetivo o mapemento geológico
básico na escala 1:100.000, neste contexto foi mapeado pelo Departamento de Recursos Mnierais a
Folha Itaboraí. Os dados aerogeofísicos de magnetometria e gamaespectometria são uma importante ferramenta
no auxílio no mapeamento geológico. Os dados aerogeofísicos, que cobrem a área da Folha Itaboraí (no ano de
2012), fazem parte da base de dados - Projetos Aerogeofísicos do Brasil, denominado AERO, criado pela CPRM
- Serviço Geológico do Brasil em 1995. Os dados são encontrados nos Códigos da Série 1000 sendo o Projeto
São Paulo - Rio de Janeiro (Série 1038 - Área Rio de Janeiro) que recobre a área da Folha de Itaboraí, com dados
do levantamento aerogeofísico de magnetometria e gamaespectrometria no ano de 1978. A área total do Projeto
São Paulo-Rio de Janeiro foi dividida em seis (6) subáreas. As subáreas 1 e 2 correspondem a áreas do Estado do
Rio de Janeiro. Para efeito do processamento dos dados, o projeto foi dividido em duas partes: Parte I- São Paulo
(abrangendo as subáreas 3, 4 e 6) e Parte II- Rio de Janeiro (abrangendo as subáreas 1 e 2). Uma aeronave do
tipo Islander, de prefixo PT- KRP, atuou na subárea 1 e uma aeronave Bandeirante, de prefixo PT-GKJ, atuou na
subárea 2 (primeira fase do projeto). O parâmetro de aquisição foi composto por Intervalo de amostragem de 100
m, com espaçamento de 1 km entre as linhas de voo (LV) de direção Norte (N) e Sul (S), com linhas de controle
Leste (E) - Oeste (O) com 10 km de espaçamento, a altura nominal de 150 m, e tempo de integração gama de 1
segundo. Por meio do processamento destes dados é possível visualizar e interpretar as texturas geofísicas
associadas as propriedades físicas de suceptibilidade magnética das rochas e radiação gamaespectométrica da
superfície terrestre. Desta maneira foi possível obserar que a maioria das estruturas regionais são bem
distinguíveis nas imagens de magnetometria revelando os principais trends NE-SW, bem como estruturas
secundárias E-W relacionadas à colocação rochas plutônicas pós a tardi-tectônicas, exemplo do Granito Silva
Jardim; delimitou também de forma precisa a ocorrência de ortognaisses Região dos Lagos com afloramentos
esparsos no extremo SE da folha, na imagem Contiuação (Cup) para cima revelando rochas profundas. As
imagens radiométricas permitiram visualizar a delimitação das unidades geológicas na Folha Itaboraí, bem como
sua assinatura radiométrica, sendo os ortoganaisses do Granito Itacoatiara, Maricá, Caju, Suíte Rio de Janeiro
com assinatura alto K, bem como delimitação do Complexo Alcalino de Tanguá. O Granito Silva Jardim
mostrou uma assinatura de alto U, sendo bem delimitado seu núcleo pelo canal do Th, o qual revelou trend de
textura NW-SE ao longo da folha. As razões radiométricas permitiu identificar a relação de influência entre os
elementos radioativos bem como sua relação de dispersão. As interpretações aqui feitas são de carácter
qualitativo, sendo que maior detalhamento e investigações em campo mais profundas das anomalias visualizadas
ainda são necessárias.

Palavras-chave: Mapeamento, Magnetometria, Gamaespectometria.
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INFLUÊNCIA DA FAIXA DE DOBRAMENTO RIBEIRA NA FAIXA BRASÍLIA MERIDIONAL:
UM ESTUDO DE LUMINÁRIAS - MG
Gabriel Gomes da Silva1, André Victor da Silva corrado2, Caroline Compassi da Costa3, Lilian Trindade
Hubner4, Livia Costa Novello de Mattos5, Lucas David fuechard6
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As faixas de dobramento brasilianas ao redor do Cráton São Francisco possuem um padrão ordenado das
estruturas, sendo quem em Luminárias (MG), na Faixa Brasília Meridional, este padrão finda em uma complexa
zona envolvendo nappes, dobramentos e cisalhamentos de metassedimentos supracrustais e terrenos précambrianos. Isto se dá devido a formação da Faixa Brasília Meridional ter sido modificada decorrente à evolução
da Faixa Ribeira. Devido a diversidade de estruturas na área este trabalho teve como objetivo o levantamento
estrutural para a análise dos resultados da influência das faixas de dobramento nesta área de interferência, assim
como a elaboração de mapa e perfil geológico em escala 1:25.000. Para este fim, foi necessário estudos remotos
da área, atividades de campo e análises petrográficas pós campo. De início, o estudo se baseou na extração de
elementos de aerofotografias (por exemplo, texturas, padrão de drenagem e lineamentos) e estudos geológicos
anteriores. Já a etapa de campo ocorreu na forma de caminhamento durante três dias, identificando litologias e
estruturas geológicas essenciais para a evolução da área. Por fim, sucedeu a descrição petrográfica minuciosa das
quatro amostras coletadas em campo para a definição litológica das unidades identificadas. Nas aerofotografias
foram identificadas magadobras em forma de “Z” e repetição de litologias, sendo facilmente observadas três
unidades litológicas em campo, sendo: Unidade Quartzito, Unidade Quartzito Xisto e Unidade Quartzo Biotita
Xisto. As rochas destas unidades foram deformadas em metamorfismo de baixo a médio grau, na fácies xisto
verde a anfibolito, e apresentam estruturas de foliação, dobras, lineações de interseção e crenulação. Com este
estudo então conclui-se que após a formação das rochas, e consequente bandamento composicional, estas
passaram por três fases de deformação. A primeira fase (Dn) gerou a foliação metamórfica (Sn; trend NW-SE) e
a lineação de interseção (Ln) entre esta foliação e a estrutura primária da rocha (NW-SE, subhorizontal). Já a
segunda fase (Dn+1) foi responsável por dobras abertas (Dbn+1), normais, com eixo caindo para SW e vergência
para NW, lineações de crenulação (Ln+1) caindo para SW e Clivagem de crenulação (Sn+1) com planos
subverticais NE-SW. Por fim, a última fase (Dn+2) é associada a formação da magadobra em “Z” (Dbn+2),
classificada por este estudo como uma antiformal, assimétrica, fechada, com plano axial mergulhando para SE,
eixo para SW e vergência para NW, e foi identificada diversas dobras parasíticas desta forma. Finalmente, é
possível associar Dn a evolução da Faixa Brasília, com estruturas com trend NW-SE, enquanto Dn+1 e Dn+2 estão
associadas a influência da Faixa Ribeira, com estruturas com trend NE-SW, formando assim a Faixa Brasília
Meridional.
Palavras-chave: Análise estrutural, faixa móvel, Ciclo Brasiliano.
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SEPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BADELEÍTA NO LABORATÓRIO DE
GEOCRONOLOGIA DO IG – UNICAMP
Raisa Fagundes de Figueiredo1, Gabriela Fernandes Matheus1, Érica Martini Tonetto1, Ticiano José Saraiva dos
Santos1
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A badeleíta (ZrO2) normalmente ocorre como fase acessória em rochas ígneas insaturadas em sílica. A sua
eficiência como geocronômetro está relacionada a seus altos teores de U e baixa incorporação de Pb comum;
raramente ocorrer como xenocristal e por apresentar pouca perda de Pb em amostras não metamorfizadas.
Entretanto, a etapa de separação da badeleíta ainda é um grande desafio. Os procedimentos para separação
adotados no IG-UNICAMP incluem britagem, moagem, banho ultrassônico, separação por gravidade na mesa
vibratória de Wilfley, separação magnética e catação na lupa binocular. A etapa de moagem geralmente é realizada
em moinho de disco de tungstênio e, posteriormente, em moinho de anéis de ferro para obter um pó mais fino. O
tempo no moinho de anéis deve ser entre 2 e 4 minutos, dependendo da amostra, até atingir granulometria entre
80-100 mesh. Em seguida, cerca de 300-400 g de pó de rocha são misturados com água e gotas de detergente até
obter uma textura de lama. Essa mistura é colocada em banho ultrassônico, por 20 minutos, para aumentar o
umedecimento da amostra e diminuir a adesão entre as partículas. Para otimizar a etapa de separação gravimétrica,
foram realizados testes com objetivo de avaliar a configuração ideal para melhor recuperação de badeleíta.
Utilizando-se areia essencialmente quartzosa, moída e acrescida de badeleítas, analisou-se a inclinação e o volume
de água que lava a mesa. A partir dos testes, as saídas originais de água foram substituídas por saídas de dimensões
menores, a fim de lavar toda a mesa mais lentamente, bem como a inclinação da mesa ajustada para 6°. Pequenas
quantidades de amostra são manuseadas por vez (uma colher de sopa rasa) na parte superior da mesa. Para cada
colherada, aguarda-se que o material chegue até o final da mesa - retirando-se os excessos de minerais leves sempre
que se acumularem na parte baixa – e então a fração pesada é recolhida em um becker de plástico com auxílio de
uma pisseta. O tempo total na mesa varia de 3 a 4 horas, dependendo da amostra, pois rochas de granulação mais
fina demandam que o processo seja mais lento. Após a concentração da fração pesada, os minerais magnéticos são
removidos do concentrado aquoso usando um ímã de mão fraco e então o concentrado não magnético é secado
sob lâmpada incandescente. A seleção da badeleíta é realizada na lupa binocular de forma manual e colada em fita
dupla face. A badeleíta, em geral, é translúcida, com coloração em tons castanhos e amarelados, e apresenta hábito
placoide. A presença de uma clivagem na direção do eixo C e seu brilho vítreo característico são fundamentais na
identificação. Após confirmados em MEV-EDS, os cristais são montados em resina epóxi, lixados e polidos em
pastas diamantadas - de maneira muito cuidadosa para não perder os frágeis grãos. Em caso de cristais muito
pequenos, recomenda-se apenas o polimento para a retirada da cola proveniente da fita. Após a preparação do
mount, seguem-se os procedimentos de imageamento no MEV e as análises geocronológicas e/ou geoquímica no
LA-ICP-MS.
Palavras-chave: baddeleyite; separação mineral; geocronologia U-Pb.
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FRACIONAMENTO E MISTURA DE MAGMAS EM ROCHAS PÓS-COLISIONAIS DA SUÍTE
CATOLÉ AFLORANTES NO BLOCO ITACAMBIRA MONTE-AZUL, MINAS GERAIS, BRASIL
Isabela Nahas Ribeiro Guedes1, Samuel Moreira Bersan 1, Leonardo Gonçalves1, Cristiane Castro Gonçalves1,
André Danderfer Filho1
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O Bloco Itacambira-Monte Azul é um terreno arqueano constituinte da porção oriental do paleocontinete São
Francisco, onde ocorrem rochas arqueanas de composição TTG do Complexo Porteirinha e
vulcanossedimentares do Grupo Riacho dos Machados, rochas dominantemente graníticas da suíte arqueana Rio
Itacambiruçu e das suítes paleoproterozoicas Paciência e Catolé. Particularmente, o presente estudo fundamentase na investigação das principais características de campo, mineralógicas, texturais e geoquímicas dos plutonitos
Barrinha-Mamonas, Mulungú e Confisco que constituem a suíte Catolé. Formada por granitoides de composição
sieno a monzogranítica, essa suíte tem sido associada ao estágio de colapso da orogenia Transamazônica,
metamorfizada em condições de fácies xisto verde a anfibolito inferior durante o Neoproterozoico, na edificação
do Orógeno Araçuaí. Os dados petrográficos e de química de rocha total sugerem uma sequência de cristalização
contínua, com intenso fracionamento do magma a medida em que se observam as correlações negativas entre
SiO2 e elementos maiores como FeOt, CaO, P2O5 e TiO2 e elementos menores e traço como Zr e Ce. Associa-se,
potencialmente, essa tendência geral ao fracionamento de apatita, biotita, titanita, ilmenita, zircão, allanita e de
feldspatos – os últimos realçados ainda pela anomalia negativa de Eu (0,36 ≤ Eu/Eu* ≤ 0,64) no diagrama
normalizado por condrito. A sequência de cristalização mineralógica sugerida, obedecendo ao critério de
inclusões e a série de Bowen, se deu com a formação precoce de minerais acessórios como apatita, zircão,
ilmenita e magnetita, seguida da cristalização de titanita euédrica, biotita e plagioclásio. Posteriormente, as fases
tardias, formadas ainda em condições liquidus, foram o quartzo e o K-feldspato, seguidos pela allanita. Em
seguida, as fases secundárias ou pós-magmáticas formadas foram a titanita anédrica, epidoto s.s., sericita e
calcita. Texturas e associações minerais identificadas, tais como: i) diferentes texturas de titanita: euédrica,
anédrica associada a ilmenita, a última gerada em condições subsolidus; ii) associação titanita + magnetita +
quartzo; e iii) a ocorrência de allanitas com coroa de epidoto s.s, sugerem que as fases tardias tenham sido
originadas em condições de alta fugacidade de oxigênio. Além disso, a ocorrência e feições texturais exibidas
pelo epidoto s.s., sericita e calcita, são sugestivas de percolação de fluidos tardi-magmáticos ricos em voláteis.
Outros parâmetros geoquímicos como a alta razão Ga/Al e o enriquecimento pronunciado de REE leves (14,5 ≤
LaN/YbN ≤ 96,4), em relação aos pesados, e enriquecimento em elementos de alto potencial iônico (HFSE) como
o Zr, Rb, Th, Ti e P são características determinantes para a classificação dessas rochas em granitos do tipo A, de
afinidade pós-colisional. Não obstante, a química mineral de biotitas em diagramas binários FeOt vs Al2O3, MgO
vs Al2O3 e FeOt vs MgO corroboram essa interpretação. Plots ternários Y-Nb-Ce e Y-Nb-3Ga com dados de
química de rocha total, dados de química mineral de biotita em plot binário MgO vs FeO/(FeO + MgO), a
presença de enclaves observáveis em campo e texturas anti-rapakivi e poiquilítica em feldspatos, sugerem que as
rochas estudadas podem ter sua origem proveniente de duas fontes distintas, indicando portanto, processos de
mistura e hibridização de magmas.
Apoio: CAPES, FAPEMIG, RMic, Fundação Gorceix.
Palavras-chave: Química mineral, Geoquímica de granitos, Orógeno Araçuaí, Paleoproterozoico.
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Integração Geológica da Serra da Onça a leste de Bom Jardim de Minas, MG
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O projeto de Iniciação Científica consiste na integração de dados geológicos coletados durante a disciplina de
Mapeamento Geológico realizado no município de Bom Jardim de Minas, MG, em fevereiro de 2018. A área de
estudo está localizada próxima a Nappe Andrelândia, entre as faixas orogênicas brasilianas Ribeira e Brasília, a
Sul do Cráton São Francisco. A análise dos relatórios elaborados durante a disciplina, com ênfase na revisão e
compilação dos dados de campo, estruturais e petrográficos resultou na criação de um mapa geológico integrado,
com expansão da área mapeada durante a disciplina por meio de análises fotogeológicas e de sensoriamento
remoto. Na região da Serra da Onça, afloram rochas ortognáissicas do embasamento e metassedimentares das
Nappes Andrelândia e Lima Duarte, incluindo granada xistos, quartzitos com sillimanita e pseudomorfos de
granada e uma variação de quartzito, aflorando na Serra da Onça, com granulação mais grossa (quartzos de até
3,5mm) e muscovita e variações locais para biotita, além de outras unidades. Dada a compilação dos dados
obtidos na disciplina de mapeamento, sete unidades litológicas foram descritas: Unidade de Ortognaisses,
Unidade de Anfibolito, Unidade de Xistos, Unidade de Ortoquartzito, Unidade de Granitos e Depósitos
Aluvionares. Além disso, a análise estrutural dos dados coletados em campo na área de estudo, somado ao
traçado de lineamentos por meio da fotogeologia, resultou na identificação de dois eventos deformacionais; Dn,
relacionado às foliações penetrativas de mergulho entre 20º e 40º e direção SE/SW, denominadas foliação Sn; e
Dn+1, associado ao desenvolvimento das foliações de transposição, com mergulho variando de 30º à 60º para
SE, denominadas Sn+1 e lineação mineral e de crenulação Ln+1. Além disso, um mapa de lineamentos
estruturais foi construído com base na em imagens de relevo sombreado (hillshade), que auxiliará na integração
dos dados e expansão do mapa geológico final. Estes dados servirão de base para uma discussão sobre a
evolução tectônica da área da Serra da Onça, com ênfase em diferentes fases deformacionais/metamórficas
dentro do contexto geológico das faixas móveis brasilianas.
Apoio: PIBIC Unicamp.
Palavras-chave: Integração Geológica, Mapeamento Geológico, Tectônica, Orogênese Brasiliana.
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A Suíte Lagoa Dourada (SLD), situada no Cinturão Mineiro (CM), borda sul do Cráton São Francisco (CSF), é
composta por biotita-hornblenda tonalitos e biotita trondhjemitos, apresentando características geoquímicas de
elementos maiores, menores e traço comuns com suítes TTG de alto alumínio Arqueanas. Dados isotópicos de
Nd em rocha total e Hf em zircões, aliado com modelagem geoquímica de elementos traço sugerem que a suíte
derivou da fusão parcial de metabasaltos oceânicos com pouco tempo de residência crustal, e portanto, com sua
idade de cristalização estabelecida em ca. 2,35 Ga, a suíte representa um raro exemplo de crescimento de crosta
juvenil em um período conhecido pela escassez global de formação crustal (2,45 e 2,2 Ga). Além disso, este
achado marca uma mudança significativa na compreensão da evolução geotectônica regional, uma vez que o
maior volume de granitoides gerados no CM situa-se no intervalo de 2,2-2,1 Ga. Mineralogicamente, os biotitahornblenda tonalitos da SLD são constituídos por oligoclásio, quartzo, biotita e hornblenda como minerais
essenciais, e por microclina, epidoto, apatita, allanita, titanita, magnetita, granada e zircão como minerais
acessórios. Por meio do mapeamento de afloramentos (outcropping mapping), em escala 1:25, observou-se que
esta suíte é recortada por uma rede de múltiplos diques, classificados em 5 diferentes fácies (Fácies 1 a 5) com
base nas relações de corte e orientação espacial, composição modal e textura. A Fácies 1 é composta de diques
máficos de plagioclásio hornblendito, subparalelos à foliação da hospedeira. As demais fácies são félsicas,
possuem espessura centimétrica a métrica e diferenciam entre si pelas características isotrópicas ou bandadas,
variação na proporção de quartzo e feldspato e presença de biotita e/ou hornblenda. A Fácies 2 é bandada e
composta por biotita granitoide rico em quartzo; a Fácies 3 é isotrópica e constituída por biotita granodiorito; a
Fácies 4 é isotrópica e formada de aplitos; e a Fácies 5 é isotrópica e composta por hornblenda biotita
monzodiorito. Os resultados de datações U-Pb por LA-ICP-MS em zircões de uma amostra do tonalito
hospedeiro e em duas amostras de diques, respectivamente da Fácies 3 (biotita granodiorito) e Fácies 5
(hornblenda biotita monzodiorito), revelaram idades de cristalização muito próximas, respectivamente em
2353,5 + 4,8 Ma, 2350,2 + 4,7 Ma e 2332,4 + 4,4 Ma. Portanto, indica-se com este estudo um leque maior de
composição dos magmas associados à geração da crosta continental juvenil de ca. 2350 Ma na margem sul do
CSF.
Apoio: Pós-Graduação DEGEO-EM-UFOP, CAPES, CNPq, FAPEMIG, PROPP.
Palavras-chave: Diques félsicos, Cinturão Mineiro, crosta continental juvenil
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LATE NEOPROTEROZOIC/CAMBRIAN TRANSPRESSIVE TECTONICS IN THE
ESPINHAÇO RANGE (ER) SERRA DO CABRAL (SDC) SERRA DA ÁGUA FRIA
(SDAF) SERRA DO BICUDO (SDB) AND SÃO FRANCISCO CRATON (SFC) IN THE
STATE OF MINAS GERAIS (MG)
Markus G. Hagedorn
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Complex deformational structures assigned to vertical movements, and gravitational activity, such as gliding
are well preserved in the external domain of the Mesoproterozoic ER. In addition to tectonic movement
indicators high metamorphic overprint of sandstones are well preserved in the examined section between
Curimataí and Sítio. These structures allow us to discriminate between early sinsedimentary, later
Mesoproterozoic orogeny faults and finally late Brasiliano overprint event. The sinsedimentary structures are
related to late Paleoproterozoic opening of a rift, which is evidenced by reworking of older conglomerates
and siliciclastic units into younger ones. During the Mesoproterozoic intracontinental orogeny the rift was
inverted from East to West, uplifted, thrusted and folded. Later the Tonian mafic event, interpreted as a
marker for the onset of the opening of westerly adjoining Araçuaí restricted oceanic basin, intrudes into folds
and thrusts of the ER. Late Neoproterozoic sinistral strike-slip faulting which dissected the orogen along a
+/- S-N axis did pile up segments of the range causing locally high grade metamorphism (Paragneiss) in
lower portions of the tectonic pile (Sítio). After reaching a critical point these piled up blocks due to
gravitational colapse, slided down along the orogen´s western slope (normal fault striae, Mucambo creek) in
a WSW direction over the SFC for approximately 35 km. These major blocks are preserved as 3 ranges
known as SdC, SdAF and SdB. After that, the vaning strike-slip movement still deformed the early Cambrian
Bambuí Carbonates next to Buenópolis in analogy to what affected, on the Western border of the SFC, the
same carbonates next to Piumhí (MG). Structurally the SdC is comprised out of two major blocks separated
by a proeminent S-N oriented strike slip fault zone. The SdAF to the West has a major E-W trending thrust
fault indicating that it also suffered deformation due to the South-North oriented stress field which also
affects the Tonian mafic dikes intruded into the área. This isolated and restricted deformation pattern is
unparalleled by the structures of the older rocks comprising the surrounding cratonic area, evidencing its
allochtonous position. Additionally, recent fieldwork next to the Southern end of the ER evidenced
transpressive movement along these strike-slip faults north of Cardeal Mota (MG) which explains how slices
of Bambuí carbonate has been uplifted and pressed northwards into ER in the Lapinha district área (Santana
do Riacho MG). While this fact was known earlier, it provides an explanation why Bambuí carbonates, which
were deposited over the CSF West of the range, retroceded to its actual more easterly position and got pressed
upwards 400m.The relevance of this study resides in the fact that it helps understand the context of the
proeminent mainly S-N oriented strike-slip faults in the whole ER which, despite having been recognized by
other fieldworkers, never had been adressed or inserted into a major tectonic and chronological time-frame.
Also, as hinted earlier, while the strike-slip deformation of Bambuí carbonates along Western border of the
SFC is widely accepted it was until now unknown on the Eastern side of the SFC.
Palavras-chave: Gravitational gliding tectonics, Intracontinental orogeny, Polyphase intraplate
deformation
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The Vredefort impact structure, located in South West of Johannesburg – South Africa, is a 2023 ± 4 Ma
year structure that is ~250 km in diameter. This large and complex impact structure is the oldest known on Earth
and it consists of a deeply eroded dome, the central uplift, comprasing the Archean gneiss core and the Late
Archean to Proterozoic supracrustal collar. The basement is exposed on the core and it consists of migmatitic
gneisses. One of the characteristics of complex impact structures is the presence of melt rocks, as the Vredefort
Granophyre. This rock occurs as nine dikes cutting the core and core-collar of the Vredefort structure and they
are up to 9 km long. It has been discussed that some dikes are composed of felsic central and mafic marginal
portions. This scenario supports the idea of host rock assimilation. Several samples were studied, 76 granophyre
samples, felsic and mafic phases, and 20 host rock samples, epidiorite and Dominion Group Lava (DGL). The
first factors used to separate the samples were the SiO2,Fe2O3, MgO and CaO contents. All samples that had
SiO2 higher than 62% were identified as the felsic phase and for the mafic phase the SiO2 content was between
61.9 – 57.2%. The content of Fe2O3, MgO and CaO would also be higher for the mafic phase. The amount of
SiO2 for the epidiorite and the DGL overlapped, 57.2-50.6%, to distinguish them the MgO content was
considered, which is higher for the Epidiorite samples. Trace element data were also considered to separate these
two groups. DGL samples have shown to be enriched in Sr and Zr when compared to Epidiorite. Harker
diagrams were used to observe possible patterns in oxide composition for each rock type. There is a linear trend
in Fe2O3, MgO and CaO against SiO2 diagrams. This pattern shows that the mafic granophyre composition is a
mixture between the felsic phase and host rocks, it contributes for the idea of host rock assimilation. The other
diagrams do not show any trend. This is expected, as the host rocks are more basic and would not contribute with
alkali phases. When compared DGL with epidiorite, the enrichement in Sr and Zr is evident, as Sr is a mobile
element and will be more concentrated in the crust it is possible that DGL had crustal contamination.
Key words: Geochemistry, Impact Crater, Vredefort Granophyre.
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Na porção sul do Cráton do São Francisco o embasamento arqueano é dividido em complexos metamórficos (3.2
– 2.8 Ga), sobrepostos por sequências metavulcanossedimentares (2.9 – 2.7 Ga), coberturas proterozoicas e
fanerozoicas e intrudido por granitoides de ~2.6 Ga. No Complexo Divinópolis, onde se localiza a área de
estudo, ocorrem migmatitos contendo corpos lenticulares de metamáfica, geralmente cortados por aplitos,
pegmatitos e algumas vezes por diques máficos arqueanos e proterozóicos. Neste contexto foi realizada
caracterização petrográfica, geoquímica e geocronológica para os metatexitos expostos em uma pedreira
desativada localizada a 5 km do centro de Marilândia – MG. Os litotipos predominantes são metatexitos com
foliação 𝑆1 definida por biotitas orientadas, que podem ser divididos em metatexitos com leucossoma
estromático ou metatexitos com patches de leucossoma. Os leucossomas estromáticos (in source) são bandas de
espessura entre 0,5 – 25 cm contínuas e concordantes com a foliação 𝑆1, compostas por quartzo, feldspato
potássico e plagioclásio, sem foliação. Os patches ocorrem raramente e são caracterizados como bolsões de
leucossoma (in situ) que cortam a foliação 𝑆1. São encontrados boudins de metamáfica (amp + cpx + bt)
preservados nos metatexitos e estes geralmente acompanham a foliação 𝑆1. Os metatexitos são
petrograficamente e geoquimicamente caracterizados com composição granítica e granodiorítica e assembleia
mineral de quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e biotita orientada definindo foliação 𝑆1. Os conteúdos de
𝐾2𝑂 (1,45 – 5,32%), 𝑁𝑎2𝑂 (3,10 – 5,21%) e 𝐶𝑎𝑂 (1,36 – 3,07%) possuem uma grande variação, o que pode ser
produto dos diferentes graus de fusão parcial que atuaram nesses litotipos e também geraram diferentes
morfologias (patch e estromática). A assembleia mineral indica um caráter levemente peraluminoso e afinidade
cálcioalcalina a álcali-cálcica. A presença de metatexitos na pedreira indica predomínio de baixas taxas de fusão
e a diversidade de morfologias (patch, estromática, schollen, schlieren e diatexito) indica tensão sin-anatética
variante. Os dados geocronológicos para o metatexito de composição granítica indicam idade de 2685 ± 4 Ma
(U-Pb em zircão) concordando com a encontrada na literatura para migmatização no Complexo Passa Tempo
(2682 ± 15 Ma; U-Pb em zircão). Contudo é provável que essa idade possa ser relativa à cristalização do
embasamento nesta porção sul do Complexo Divinópolis.
Palavras-chave: Metatexitos, Complexo Divinópolis, Cráton do São Francisco
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The U-Pb systematic in zircons is one of the most important geochronological tools available in Geology,
especially regarding older and metamorphic Precambrian Terranes. In Brazil, most of the territory is composed
by a network of Neoproterozoic Belts. Among them, Ribeira Belt is comprised of magmatic and sedimentary
rocks reworked during the Neoproterozoic including Paleoproterozoic cratons (São Francisco and Congo)
amalgamated during the Gondwana Supercontinent building between the Neoproterozoic Era and the Cambrian
Period. The studied region is located in the Rio de Janeiro State (SE, Brazil) and is part of the Ribeira Belt in the
central portion of the Mantiqueira Province. The rocks of this region were included in the Brasiliano/Pan-African
Orogeny, from Neoproterozoic to the early Paleozoic. The basement is comprised of Paleoproterozoic rocks,
sedimentary and volcano-sedimentary rocks from Mesoproterozoic and Neoproterozoic and intrusive granitic
rocks from the Neoproterozoic. These rocks are interpreted as associations of magmatic arcs, sedimentary
sequences of passive margins and tardi-kinematic granites, respectively. The study area is located in Cabo Frio
Terrane, where the basement is represented by the Região dos Lagos Complex. The Região dos Lagos Complex
can be divided into: granitic rocks (biotite-orthoclase-plagioclase gneiss) and tonalitic rocks (biotite-microclineplagioclase gneiss). The main aims of the SHRIMP U-Pb zircon studies in the Região dos LagosComplex are
identify the crystallization ages of this complex and to define the magmatic events in the Ribeira Belt. The
obtained U-Pb ages are: sample CRL-04, 1960 ± 19 Ma; sample CRL-05, 1986 ± 24 Ma; sample CRL-06, 1985
± 34 Ma; sample CRL-07, 1942 ± 16 Ma; sample CRL-08, 1970 ± 17 Ma and sample CRL-09, 1989 ± 22 Ma.
These results suggest crystallization ages ranging from 1989 Ma to 1942 Ma for the Região dos Lagos complex,
and this unit is therefore interpreted as being generated during an important magmatic event related to the
Ribeira Belt formed previously to the Gondwana amalgamation and is probably related to the Congo Craton
basement.
Apoio: The authors acknowledge the MultiLab (UERJ) for sample preparation and mounts elaboration. SHRIMP
facilities at Curtin University was important to the conclusion of this work. MCG thanks CNPq for post-doctoral
fellowship (process 229946/2013-5).
Palavras-chave: Região dos Lagos Complex, SHRIMP U-Pb zircon, Paleoproterozoic.
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No presente trabalho são estudados cianita-cordierita-biotita xistos encontrados nos arredores do município de
Acaiaca e Barra Longa, região sudeste de Minas Gerais. Essas rochas são correlacionadas ao Complexo Acaiaca
(CA), que é caracterizado por ser uma faixa norte-sul composta essencialmente por rochas de fácies granulito
envolvidas por gnaisses de fácies anfibolito do Complexo Mantiqueira. Dentre os litotipos do CA têm-se
granulitos félsicos e máficos, harzburgito e litotipos paraderivados: os cianita-cordierita-biotita xistos e os
sillimanita-granada-cordierita granulito, sendo o primeiro deles o objeto de estudo deste trabalho. Para o
entendimento das condições metamórficas de formação dos cianita-cordierita-biotita xistos foi realizada a
descrição petrográfica por meio de lâminas delgadas, a análise de química mineral via microssonda eletrônica e
análise química de rocha total via fluorescência de raios-x. Os dados de química de rocha total foram utilizados
para o estudo de modelagem metamórfica por meio de construção de pseudosseção no sistema MnO-CaO-Na2OK2O-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-TiO2-O2 (MnCNKFMASHTO) com utilização do software Theriak-Domino.
O cianita-cordierita-biotita xisto possui textura granolepidoblástica caracterizada por uma foliação dada por
biotita e cianita. A granada é porfiroblástica e possui inclusões de biotita, estaurolita, rutilo, plagioclásio, cianita
e quartzo. A matriz da rocha é formada por fases minerais que frequentemente estão parcial a totalmente
envolvidas por grãos anédricos de cordierita, que podem formar simplectitas com quartzo e plagioclásio. Com
isso, é possível sugerir a coexistência de duas associações minerais distintas: cianita + biotita + rutilo +
plagioclásio + estaurolita + granada (típica de fácies anfibolito) e cordierita + granada + biotita + plagioclásio +
rutilo (provavelmente de fácies granulito). Os dados de química mineral indicam plagioclásio classificado como
andesina com conteúdo de albita variando de 54 a 62%, estaurolita com razão Fe2+/(Fe2++Mg) de 0,74, cordierita
com Mg/(Mg+Fe2+) ao redor de 0,80 e granada rica na molécula de almandina (62-67%), seguida por piropo (2223%), grossulária (8-10%) e espessartita (2-3%). A pseudosseção obtida indica que a associação mineral
plagioclásio + granada + biotita + estaurolita + quartzo + rutilo + cianita (paragênese 1) é estável em condições
de temperatura que variam entre 640°C e 648ºC e pressões entre 7,5 e 8,0 kbar. Já a associação dada por
plagioclásio + granada + biotita + cordierita + rutilo com líquido (paragênese 2) presente apresenta condições de
temperatura de, no mínimo, 690ºC e pressão ao redor de 6,7 kbar. Com base nisso, pode-se sugerir que a história
metamórfica dos cianita-cordierita-biotita xistos é caracterizada pela formação de uma associação mineral de
fácies anfibolito de pressão média (paragênese 1) seguida de um aumento de temperatura a pressão praticamente
constante para geração da associação do pico do processo metamórfico (paragênese 2), que marca, no mínimo, a
passagem da fácies anfibolito superior para granulito.
Apoio: Agradecemos ao Laboratório de Microanálises do Departamento de Geologia/Escola de Minas da UFOP
(Laboratório integrante da RMIc, FAPEMIG) pelas análises de química mineral.
Palavras-chave: Complexo Acaiaca, Cianita-cordierita-biotita xisto, Pseudosseção.
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Os pegmatitos localizados no morro do entorno da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, no município de
Saquarema, RJ, estão encaixados nas rochas que compõem o embasamento paleoproterozóico (Complexo
Região dos Lagos) do Domínio Tectônico ou Terreno Cabo Frio (TCF), no sudeste da Faixa Ribeira. O TCF é
composto por ortognaisses associados a anfibolitos, formando o embasamento, além de sequências supracrustais
do Grupo Búzios-Palmital que inclui paragnaisses pelíticos a psamíticos, com lentes de anfibolitos e rochas
calcissilicáticas. Ambas as unidades foram metamorfisadas em fácies anfibolito alto a granulito durante a
Orogenia Búzios, entre 530 e 510 Ma. Foram reconhecidos pegmatitos de diferentes gerações em relação às
estruturas presentes nas rochas encaixantes: dobrados, com plano axial paralelo à foliação principal;
subconcordantes a, localmente, discordantes da foliação principal; e discordantes da foliação principal. Esses
dois últimos tipos são os de maior extensão e espessura aparente, de granulação grossa a muito grossa,
compostos essencialmente por quartzo e feldspato alcalino, além de biotita e magnetita. Localmente,
apresentam-se zonados, com borda de granulação fina à média e núcleo de granulação grossa, alguns com
textura gráfica. Além da mineralogia típica de pegmatitos, o que chama a atenção é a ocorrência pontual de
bolsões escuros, formados por um agregado mais fino de minerais - moscovita, quartzo e magnetita - sobre o
feldspato alcalino. Esses bolsões ocorrem na interseção dos pegmatitos e fraturas em geral de direção E-W e
verticais preenchidas por vênulas de quartzo. As etapas seguintes do trabalho incluirão o reconhecimento de
minerais em lupa binocular e a análise da composição química para a caracterização da tipologia dos pegmatitos
e dos bolsões, além da análise da relação espacial com as rochas encaixantes e estruturas locais. A discussão e
interpretação destes dados poderá nos auxiliar na determinação das possíveis fontes e relação com a evolução
tectônica da região.
Apoio: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Palavras-chave: Pegmatitos, Terreno Cabo Frio, Saquarema.
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O Cinturão Mineiro (CM) consiste em um orógeno acrescionário localizado na borda sul do Cráton São
Francisco e é composto principalmente por plútons, suítes e batólitos de granitoides Paleoproterozoicos e por
sequências metavulcano-sedimentares. Limitadas espacialmente por grandes estruturas como os lineamentos
Jeceaba-Bom Sucesso, com trend NE-SW, e o Congonhas-Itaverava, com trend NW-SE, as unidades que
compõem o CM encontram-se de forma isolada (afloramentos frescos), em meio ao grande volume de espesso
manto intempérico presente na região. Assim, a geofísica se mostra como uma importante ferramenta para
auxiliar a obtenção de informações e construção de modelos geológicos consistentes para o CM. Nesse sentido, a
combinação de mapas geofísicos temáticos (radiométricos e magnetométricos) e geológicos, estes últimos de
escalas variando de 1:25.000 a 1:100.000 e, em grande parte, provenientes de mapeamentos geológicos de
detalhe da UFOP e UFRJ e dos regionais do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) permitiram a elaboração de
mapas geológicos mais robustos. Ressalta-se que a facilidade e confiabilidade de aquisição da base de dados de
campo se deram por meio do Convênio de Iniciação Científica UFOP/CPRM/CNPq. A partir de mapas
radiométricos integrados a dados geoquímicos de elementos maiores e traço e mapas geológicos previamente
elaborados, delimitou-se com maior exatidão a suíte Lagoa Dourada e verificou-se a variação na composição do
corpo com a borda oeste possuindo maior teor de radioelementos (potássio, tório e urânio) do que a borda leste,
corroborando dados da literatura. Foram individualizados três domínios estruturais - oeste, central e leste - a
partir das atitudes preferenciais da foliação regional, e ainda delineados grandes lineamentos magnéticos
interpretados a partir de mapas geofísicos magnetométricos. O primeiro domínio possui duas tendências de
direção preferencial da foliação que variam de NE-SW mergulhando para SE e NW-SE com mergulhos de baixo
a médio ângulo para NE. No central ocorre uma inflexão e as concentrações máximas das estruturas exibem
comportamento E-W mergulhando para sul, enquanto no domínio leste as estruturas ocorrem preferencialmente
em NE-SW mergulhando para SE. A partir de dados estruturais compilados geraram-se mapas de densidade de
pontos, que ao serem analisados em detalhe, revelaram que os dados planares estão concentrados em regiões de
levantamento de detalhe e os lineares encontram-se isolados, perfazendo no máximo 3% da área total, e foram
obtidos somente em levantamentos de escala regional. Assim, tem-se que a metodologia de trabalho no caso dos
estudos de detalhe se mostram deficientes, ao menos no que se refere ao levantamento de dados lineares.
Ressalta-se que os dados lineares, aliados ao reconhecimento de estruturas deformacionais, são indicadores
cinemáticos fundamentais para a reconstrução do arcabouço estrutural e tectônico de uma dada região geológica.
Portanto, o presente estudo revelou a grande importância de mapeamentos geológicos expeditos com
metodologias adequadas, e que particularmente, no caso do CM, são de suma importância para o maior
conhecimento sobre a história evolutiva dessa região, localizada no Cráton São Francisco Meridional.
Apoio: Programa de Iniciação Científica Convênio PROPP-UFOP/CPRM/CNPq, LMic, FAPEMIG
Palavras-chave: Integração Geológica-Geofísica, Cinturão Mineiro, Domínios estruturais
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O topázio da variedade imperial é típico da região de Ouro Preto - Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. O
topázio imperial é um nesossilicato de formula química Al2(SiO4)(F,OH)2 razoavelmente constante, onde cristais
ricos em hidroxila, mais raros, adquirem cores amarelo forte, amarelo-acastanhado, rosa, rosa-intenso,
violeta/avermelhado, conhaque acentuado e vermelho. A região de ocorrência do topázio em Ouro Preto
encontra-se inserida na calha do sinclinal Dom Bosco. As mineralizações ocorrem associadas a falhas normais
que cortam os filitos carbonáticos ou mármores dolomíticos pertencentes ao Supergrupo Minas, mais
especificamente ao Grupo Piracicaba, sendo que sua extração se dá em rochas extremamente alteradas. Na
região de Bocaina, sub-distrito de Ouro Preto, o topázio imperial ocorre em afloramento de rocha inalterada,
estando associado a veios de quartzo ou dolomita que cortam a rocha inalterada. Sua gênese ainda é controversa.
Alguns autores dizem que estas mineralizações estariam ligadas a eventos hidrotermais associados à atividade
vulcânica de idade Terciária, e outros a fluidos hidrotermais associados a falhas de empurrão e dobramentos
durante o período Brasiliano. Em razão disto, este trabalho visa contribuir para o melhor entendimento e
conhecimento das características mineralógicas do topázio imperial associado ao mármore dolomítico aflorante
na Bocaina. Para isto, foram recolhidas amostras das rochas carbonáticas, mineralizadas ou não, realizando-se a
descrição macroscópica e microscópica através da confecção de lâminas delgadas. Também foram feitas análises
químicas e morfológicas através de microscopia eletrônica de varredura (MEV com EDS acoplado) do topázio e
do mármore dolomítico, realizadas no Laboratório de Microscopia e Microanálises do DEGEO/EM/UFOP. A
rocha carbonática, de coloração clara, amarelada a esbranquiçada, possui matriz predominantemente carbonática,
com textura granuloblástica e granulometria variada (inequigranular seriada). Encontra-se inalterado, com
predomínio de dolomita em sua matriz (teores variando de 58,94 a 96,92% para cálcio; 34,83% para magnésio e
3,37% para ferro) com pouco quartzo e presença de mica branca como mineral acessório. Destaca-se a
ocorrência de apatita nas análises do MEV/EDS, com teores médios de fósforo de 38%. Ocorre em todo o
mármore uma alteração comum aos carbonatos, de coloração escura, conhecida como “borra de café”, onde o
teor médio de manganês medido variou de 3,95 a 7,32%. A barita é um mineral abundante no afloramento, mas
não foi identificado macro nem microscopicamente. O mármore analisado se assemelha ao de trabalhos
anteriores. O topázio, nos veios, ocorre como cristais bem desenvolvidos, com coloração amarelo-clara, podendo
ocorrer associação com dolomita, quartzo, rutilo e florencita-(Ce). Nas análises, o topázio imperial apresentou-se
sob a forma de cristais prismáticos, porém fraturados e quebradiços, com a presença de sódio como elementotraço. O flúor foi determinado apenas de forma qualitativa por MEV/EDS. O topázio imperial de Bocaina, bem
como os oriundos das diversas regiões de Ouro Preto, tem sua gênese associada a diversos processos segundo
diferentes autores. Entretanto, a partir deste estudo, embasado por outros anteriores, conclui-se e considera-se
que esse mineral se forma a partir de processos hidrotermais.
Apoio: CNPq, FAPEMIG.
Palavras-chave: topázio, imperial, Bocaina.
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Victor Câmara Maurer1; Adriana Alves2; Mario Campos da Costa Neto2
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O Complexo Rio Capivari (CRC) é constituído por ortognaisses migmatíticos de composições graníticas a
tonalíticas e anfibolitos subordinados (magmas toleíticos) em janelas estruturais no Terreno Embu. As
composições dos gnaisses do CRC são predominantemente cálcio-alcalinas a álcali-cálcica. Idades U-Pb em
núcleos de zircão com zoneamento oscilatório indicam cristalização magmática dos protólitos em três períodos
principais 2.4, 2.2-2.1 e 2.0 Ga. As bordas de zircão podem ocorrer totalmente escuras nas imagens de
catodoluminescência com idades entre 620-590 Ma. A suíte sideriana (2.4 Ga) apresenta caráter juvenil, como
evidenciado pelos valores positivos de ƐNd (+3.8) e ƐHf (+0.3 a +4.8) e à ausência de núcleos de zircão herdado,
comumente encontrados em rochas de retrabalhamento crustal. A suíte de idades riacianas (2.2 – 2.1 Ga)
apresenta idades modelos T DM arquenas (2.6 – 3.3 Ga), valores negativos de ƐNd (-12.0 a -4.0) e negativos a
levemente positivos de ƐHf (-7.8 a +0.5). Portanto, tais rochas derivam de retrabalhamento de reservatórios
crustais antigos. A suíte de idade orosiriana (2.0 Ga) apresenta fontes mais antigas e retrabalhadas com valores
altamente negativos de ƐNd (-10.4) e ƐHf (-1.2 a -13.6), sugerindo prolongada residência crustal com idades
modelo TDM e THf >3.3 Ga. As assinaturas de elementos traços em rocha total e a química de zircão sugerem
fontes máficas para o gnaisse sideriano. Reservatórios de crosta média, mas de profundidades variáveis, parecem
ser a principal fonte dos gnaisses riacianos e orosirianos. Análises em diagramas tectônicos discriminantes
baseados em elementos traços de rocha total com elevadas razões La/Yb(N) (>10), Nb/Yb (>2) e Th/Yb (>1),
somados aos valores de Y2O3 (<3000 ppm), U/Yb (>0.5) e Nb/Yb (0.01-0.10) da química de zircão, sugerem que
ambas as suítes de idades foram geradas em ambientes de arco magmático continental, mas com um gap de 200300 Ma entre o gnaisse sideriano e os gnaisses riacianos sem dados ou informações geológicas. Perfis
multielementos (elementos traços) comparativos entre representação de amostras típicas de arco continental
associado à subducção de crosta oceânica (margem andina) e amostras de arcos de ilha (Ilhas Mariana)
confirmam afinidade com ambiente de arco continental para o CRC, associado à subducção de placa oceânica,
principalmente para o gnaisse sideriano. Apesar de pouco representativo, devido ao número de amostras (n=1),
uma acresção juvenil em 2.4 Ga colabora para uma dinâmica contínua da evolução da crosta continental. O papel
desempenhado pelo CRC na evolução geral do Terreno Embu permanece enigmático. Os dados isotópicos de
ƐNd(590) e 87Sr/88Sr(i) do CRC (-27.3 a -19.7 e 0.704 a 0.722, respectivamente) indicam evolução temporal não
compatível com o requerido para as fontes dos granitos ediacaranos do Terreno Embu, que exigem a
participação de reservatórios mais primitivos (ƐNd(590) -13 a -7) e empobrecidas em Rb (87Sr/88Sr(i) ≈ 0,710).
Apoio: Capes, CNPq, Universidade de São Paulo - USP
Palavras-chave: Terreno Embu, crosta juvenil, geoquímica isotópica, Faixa Ribeira.
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CORRELAÇÃO ENTRE LINEAMENTOS MAGNÉTICOS E TECTÔNICOS DO COMPLEXO
GRANÍTICO PEDRA BRANCA (RJ) COM BASE EM DADOS AEROGEOFÍSICOS
Cássio de Almeida Pires1,4, Jéssica de Souza Gabi Barcellos2,5, Lucas Ramos Tesser3,6, Blenda Pereira Bastos2,7,
Helena Saraiva Koenow Pinheiro2,8, Alan Wanderley Albuquerque Miranda2,9, Luizemara Soares Alves
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O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise comparativa acerca das estruturas tectônicas a partir de dados
geomorfométricos e geofísicos nas proximidades do Complexo Granítico Pedra Branca (CGPB). A justificativa
se dá pela importância da integração geológico-geofísica para estudo de estruturas em subsuperfície por meio de
métodos indiretos e pela contribuição de pesquisas dessa natureza para a região, pois carece de estudos com uso
da aerogeofísica. O CGPB está inserido no Domínio Costeiro, pertencente à Faixa Ribeira Central e corresponde
a uma variedade de granitoides tardi- a pós-tectônicos e gnaisses do embasamento relacionados à formação e
consolidação do Gondwana oeste durante o Neoproterozoico-Paleozoico. Dados estruturais mostram que as
rochas encaixantes no CGPB apresentam estruturas relacionadas a empurrões dúcteis com vergência para NNW
que foram reativados por estruturas transpressivas dextrais, de direção predominante NE-SW, que controlaram o
emplacement do magmatismo tardi- a pós-D3 do CGPB. Estruturas rúpteis cretáceas relacionadas à abertura do
Atlântico-Sul apresentam menor influência no arcabouço estrutural do maciço, uma vez que as mesmas
reativaram grandes lineamentos NE-SW da fase transpressiva neoproterozoica D3. O trabalho utilizou o mapa
geológico 1:400.000, o Projeto Aerogeofísico 1117 – Rio de Janeiro e um modelo digital de elevação (MDE –
px. 5 m). A análise dos dados magnetométricos foram interpretados qualitativamente a partir de alguns métodos
de realce (filtros): Amplitude do Sinal Analítico (ASA), Gradiente Horizontal Total (GHT), Derivada Vertical
(Gz) e Integral Vertical do ASA (VIAS). Os dados foram tratados nos programas Oasis MontajTM v. 9.4
(Geosoft) e ArcGISTM v. 9.5 (Esri), cujas licenças estão ambas concedidas atualmente ao LPGA e LPH - UFPR,
respectivamente. Os mapas geofísicos contribuíram nos seguintes aspectos: ASA realça a taxa de variação nos
eixos X, Y e Z, o que permitiu centralizar o sinal magnético das fontes causativas. O mapa GHT, com variações
nos eixos horizontais (X e Y), permitiu estimar a continuidade lateral das fontes (realce de bordas). O mapa Gz
permitiu visualizar variações magnéticas no eixo Z. O mapa VIAS é fruto do somatório de sinais magnéticos de
todas as fontes. Ou seja, esse filtro permitiu normalizar longos comprimentos de onda (fontes profundas), em
detrimento dos curtos (fontes rasas). Os resultados mostram que a espacialização das estruturas litológicas,
magnéticas e geomorfométricas coincidem em diversos locais, caracterizando uma correlação geométrica entre
elas. Isso possibilitou, portanto, individualizar alguns lineamentos magnéticos qualitativamente expressivos
(profundos e extensos) que podem ter tido um papel importante no contexto tectônico da região, pois são
paralelas a outras estruturas já bem discutidas na literatura, tais como as de direção NE-SW (correlatas a diversas
estruturas brasilianas) e, menos expressivamente, NW-SE. Além disso, contribuiu também no mapeamento de
estruturas não aflorantes em superfície. Por fim, em trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação desses métodos
em outros ramos também da geologia como na hidrogeologia, geotecnia e mapeamento geológico.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); LPH e LPGA (UFPR).
Palavras-chave: Integração geológico-geofísica, Projeto aerogeofísico 1117 - Rio de Janeiro, Métodos
potenciais.
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MAPEAMENTO GEOLOGICO - ESTRUTURAL DO VALE VERDEJANTE, DISTRITO DE
ANDRADE COSTA, VASSOURAS - RJ
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A Associação Civil Vale Verdejante localiza-se no distrito de Andrade Costa, município de Vassouras, RJ e
pertence à microbacia Hidrográfica do córrego Ingá com 2,17 km2 de área que por sua vez está inserida na
Região Hidrográfica III do Médio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro. O Vale Verdejante, fundado em
2006, é uma associação civil sem fins lucrativos que vem somando esforços para recuperação ambiental. Através
de parcerias, mutirões, projetos, aproximação com escolas locais e sensibilização de grupos de amigos, já foram
plantadas mais de 5.200 árvores (incluindo espécies com pau-ferro, pau-brasil, Ipê, jussara, cedro, jequitibá,
jatobá, grumixama entre outras) abrangendo uma área de três hectares localizada no distrito de Andrade Costa. O
distrito de Andrade Costa está inserido geologicamente na Zona de Cisalhamento Além Paraíba. Trata-se de
milonitos expostos de forma alongada seguindo uma direção ENE/WSW e foliação subvertical ao longo do Rio
Paraíba do Sul. Unidades miloníticas orto e paraderivada afloram entre as cidades de Paraíba do Sul e Vassouras.
Este trabalho apresenta o resultado do mapeamento geológico-estrutural em escala de detalhe (1:20.000) da área
a microbacia Hidrográfica do córrego Ingá, com adensamento de pontos na área onde localiza-se a Associação
Civil Vale Verdejante e vem somar-se ao esforço de recuperação ambiental, uma vez que constitui ferramenta
base para o compreender aspectos condicionantes de relevo e drenagens. Foram realizadas duas etapas de campo
com descrição de aspectos geológicos e estruturais em treze pontos dentro da área da microbacia. À montante da
microbacia Hidrográfica do córrego Ingá, sul da área de mapeamento, aflora um ortognaisse milonítico rico em
K-feldspato, compreendendo desde a área da cachoeira do abismo até o Maciço do Alto da Pedra,
topograficamente mais alto com ponto culminante em aproximadamente em 711 metros de altitude e encostas
íngremes que recebem localmente a denominação de pedreiras 1, 2 e 3 e alinham-se concordantemente com o
trend milonítico (NE-SW). Nos terrenos colinosos que compõem a maior parte da microbacia em análise, aflora
o paragnaisse com foliação milonítica definida pelo bandamento meso a leucocrático milimétrico a centimétrico
truncado por leucossomas graníticos. No alto da colina do Vale Verdejante, ponto culminante da área da
Associação Civil com 415 metros de altitude, e, no ponto do meliponário afloram rochas calcissilicáticas, que
em mapa foram agrupadas em lente única. O mapeamento geológico-estrutural permitiu compreender aspectos
estruturais condicionantes das drenagens locais, os canais que formam o córrego de Ingá (drenagem de 1 ª e 2ª
ordem) estão encaixadas de forma concordante com os planos de fraturamento (trend 70/70; 65/70), enquanto as
drenagens de 3ª ordem concordam com os planos da foliação milonítica.
Apoio: AGEVAP – Associação Pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Palavras-chave: mapeamento geológico-estrutural, Vale Verdejante, diagnóstico ambiental.
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O COMPLEXO BELA VISTA REVISITADO: UMA CONTRIBUIÇÃO AO
CONHECIMENTO GEOLÓGICO DO SEGMENTO SUL DO QUADRILÁTERO
FERRÍFERO.
Fernanda R. Moreira1, Marco A. Fonseca1, Maria Silvia C. Barbosa1
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O embasamento do Quadrilátero Ferrífero (QF) é formado por complexos gnáissico-migmatíticos tipo TTG. Eles
são encontrados dispostos na forma de domo interno (e.g. Complexo de Bação) e também domos periféricos
(Bonfim, Caeté, Belo Horizonte, dentre outros). O embasamento é entremeado por quilhas de rochas
supracrustais onde se dispõem os Supergrupos Rio das Velhas e Minas (Dorr, 1969). Há porém na literatura, um
outro complexo, denominado Bela Vista (CBV) – descrito originalmente por Pires e Fraga (1985), cuja
caraterização composicional e de relação com as supracrustais ainda não é clara. O CBV ocorre na porção sul do
QF, ao sul da quadrícula de Dom Bosco e está inserido no contexto do sinclinal homônimo
A área de sua exposição foi delimitada onde havia sido antes cartografada uma ampla exposição da Formação
Moeda por Johnson (1962). A revisão proposta por Pires e Fraga (1985) não logrou, contudo, discriminar se o
CBV corresponderia a um complexo periférico que circunda o QF em sua porção sul, ou se seria o caso de
pequenos fragmentos do embasamento entremeados entre as supracrustais, conforme sugerido pela cartografia
realizada por Magalhães e Fonseca (1984). De outro lado, a própria presença de um fragmento do embasamento,
de natureza dômica, junto ao núcleo de uma estrutura sinformal, se configura como contrassenso, uma vez que,
por óbvio, seria muito mais plausível que o mesmo se expusesse somente junto ao núcleo de estruturas
antiformais erodidas.
Duas seções geológicas foram realizadas ao longo da zona de exposição do CBV. A primeira delas, de
orientação norte-sul, seccionou toda a sua zona de exposição; a segunda foi realizada ao longo de seu bordo
oeste. Ambas mostraram que ai ocorrem, essencialmente, rochas de natureza supracrustal (quartzo-sericita
xistos, quartzo-clorita xistos e filitos, termos em geral muito decompostos). Estes litotipos foram atribuídos ao
Grupo Nova Lima. Não foram identificados gnaisses subjacentes a eles. Essas supracrustais são, por sua vez,
truncadas por granitoides (metagranitos e leucogranitos médios a grossos) que se colocam na forma de pequenos
corpos intrusivos.
As seções mostraram ainda que toda a sequência de rochas do Grupo Nova Lima se superpõe às supracrustais do
Supergrupo Minas (Grupo Piracicaba, Formação Fecho do Funil, aqui utilizada como horizonte-guia e
representada por filitos e metadiamictitos). O exame do contato entre estas unidades revelou que o mesmo se faz
por meio de falha reversa, com componente oblíqua dextral e com orientação aproximada leste - oeste. Estudos
geofísicos complementares de radiometria evidenciaram a clara distinção entre ambas unidades, com contato
abrupto bem definido. Este contato estrutural pode também ser visualizado em lineamentos magnéticos, tendo
sido bem delimitado pelo gradiente horizontal em Y e, pela deconvolução de Euler, foi possível visualizá-lo em
profundidade.
A partir dos dados obtidos, impõe-se portanto a restrição ao termo Complexo Bela Vista, uma vez que, em seu
locus de ocorrência, encerram-se rochas de natureza supracrustal atribuídas ao Grupo Nova Lima do Supergrupo
Rio das Velhas.
Apoio: agradecimentos à CPRM (SUREG BH) pela cessão dos dados geofísicos;
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, Embasamento, Complexo Bela Vista;
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PLUTON ITACAMBIRA, COMPLEXO PORTEIRINHA: EVIDÊNCIAS DE ACRESÇÃO CRUSTAL
NO SUBSTRATO SIÁLICO DO CRÁTON SÃO FRANCISCO NA TRANSIÇÃO MESONEOARQUEANO
Letícia E. Moraes1, Marco A. Fonseca1, Hanna J. Evangelista1 e Cristiano C. Lana1
Departamento de Geologia – Escola de Minas – UFOP
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O embasamento do Cráton do São Francisco, em sua porção sul, está exposto em diversos complexos tais como
aqueles periféricos ao Quadrilátero Ferrífero e outros fragmentos crustais situados mais ao norte, como os
complexos de Gouveia, Guanhães e Porteirinha. Tais fragmentos do embasamento mostram complexa evolução.
O Complexo Porteirinha (CP) aflora no norte de Minas Gerais, em uma longa faixa de cerca de 250 quilômetros
de extensão e 50 quilômetros de largura, com direção norte – sul. A faixa ultrapassa o limite do estado de Minas
Gerais e adentra o estado da Bahia, onde aí leva o nome de Complexo Santa Isabel. O CP é constituído por gnaisses
bandados que apresentam assinatura química característica de magmas TTG derivados, na maioria das vezes, de
fusão parcial de uma crosta oceânica primitiva (Silva et al. 2016). Ocorrem também intercalações de anfibolito e
rochas metaultramáficas.
O CP é intrudido por granitoides foliados que estão reunidos na suíte Rio Itacambiruçu. Esta unidade foi descrita
originalmente no âmbito do Projeto Espinhaço (Guimarães et al. 1993) e encerra diversos plutons, muitos dos
quais foram inicialmente descritos em Sad et al. (1997), tendo recebido diversas denominações (e.g. Granodiorito
Barrocão - BAp, Granito Rio Gorutuba - RGp e os granitoides Lagoa Nova - LNp e Pedra do Urubu - PUp). Bersan
et al. (2018) reuniram estes granitoides em dois grupos: um de granitoides de médio potássio (PUp e RGp) e outro
de alto potássio (BAp), com idades de cristalização de cerca de 2.92 Ga e 2.65 Ga, respectivamente
Neste trabalho foi investigado um corpo plutônico, informalmente designado de pluton Itacambira, posto que foi
cartografado próximo a cidade homônima (Noce, 1997). Nele ocorrem termos quartzo-feldspáticos em geral
grossos e com foliação bem desenvolvida. Apresentam interessantes feições na forma de enclaves microgranulares
máficos. São meta-quartzo dioritos, metatonalitos, metagranitos e aplitos cálcio- alcalinos, de acidez intermediária
a ácida. Em termos petrográficos e geoquímicos, estas rochas são distintas das dos plutons descritos por Bersan et
al (2016). Por meio de datação U-Pb em grãos de zircão, obteve-se uma idade concórdia de 2.818,2 ± 6,8 Ma. Esta
idade surge como uma nova evidência de acresção crustal na transição Meso-Neoarqueano, indicando um quinto
processo evolutivo (além dos quatro até então reconhecidos neste segmento crustal). De forma adicional, obtevese uma idade de intercepto inferior de 533 ± 53 Ma, idade semelhante àquela obtida por Bersan et al. (2018) para
o PUp (533±25 Ma) o que vem a indicar que as rochas em questão estiveram sujeitas aos processos de deformação
e metamorfismo durante o evento Brasiliano.
Palavras-chave: Craton São Francisco, Complexo Porteirinha, Pluton Itacambira.

58

MAPEAMENTO GEOLÓGICO BÁSICO DO EXTREMO NOROESTE DA FOLHA ÁGUAS DE
LINDÓIA E EXTREMO NORDESTE DA FOLHA MOJI-GUAÇU, ÁREA DENOMINADA FAIXA 9,
EM ITAPIRA/SP
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Este projeto apresenta os dados do mapa geológico de semi-detalhe, na escala 1:25.000, em uma área situada no
município de Itapira (SP) denominada Faixa 9. O trabalho foi realizado em duas etapas, separadas em dois
semestres. A primeira permitiu a confecção do mapa geológico preliminar, utilizando-se a coleta de informações
bibliográficas, dados de campo e processamento destes dados em laboratório. Na segunda etapa ocorreu o
fechamento do mapa, com dados das lâminas petrográficas. No contexto geológico regional a região de estudo
está inserida em uma zona de interferência entre os orógenos Brasília e Ribeira, que compreende sequências
metavulcanossedimentares supracrustais, do Grupo Itapira, e rochas metamórficas infracrustais, do Grupo
Amparo, e estruturas relacionadas aos eventos do Ciclo Brasiliano, que resultaram na formação do paleocontinente Gondwana. As rochas aflorantes na área foram dividas em duas unidades: A Unidade Quartzito divida
em três fácies litológica e três lentes e a Unidade Gnaisse dividida em uma fácies Biotita Gnaisse e duas lentes
Anfibolito Gnaisse e Gnaisse Migmatito. Dentro das unidades, os quartzitos são os mais expressivos na Faixa,
por isso foi classificados seguindo sua estrutura (foliada e maciça) e desigualdade nos teores máximos e mínimos
em filossilicatos. Em alguns pontos do polígono os quartzitos se encontram intercalados pelas lentes xistosas que
preservam estruturas da tectônica local. A unidade Gnaisse aflora próxima às principais drenagens da área,
dividido em dois grupos seguindo sua paragênese: Gnaisses ortoderivados e Gnaisses Quartzo-Feldspáticos. As
estruturas levantadas em campo ficam restritas nas classes de foliações (NW-SE em todas as litofácies e NE-SW
dominante na Unidade Gnaisse), três famílias de fraturas, dobras, microdobramentos e indicadores cinemáticos,
dados que comprovaram diversas atuações de esforços transpressivos na área. A integração dos trabalhos de
campo e laboratoriais permitiu observar que esta região comporta grande influência da Zona de Cisalhamento
Jacutinga, pelo domínio das estruturas rúptil, sobreposições das foliações, dobras e indicadores cinemáticos
variando em NW e NE e microestruturas encontradas. Contudo, ainda há necessidades de maiores estudos para
constatar os motivos das diversificações nas direções encontradas, pois podem estar relacionadas com um padrão
de terminação em rabo de cavalo ou splay desta zona de cisalhamento. As litologias encontradas no polígono
foram classificadas pertencentes ao Grupo Itapira (rochas paraderivadas), com núcleos do Grupo Amparo
(rochas ortoderivadas).A paragênese e as texturas/estruturas microscópicas possibilitaram a estimativa do grau
metamórfico com uma pressão e temperatura chegando na fácies anfibolito inferior (cerca de 500º a 700ºC)
sofrendo um retrometamorfismo chegando na fácies xisto verde superior (400ºC).
Palavras-chave: Zona de Interferência, Grupo Itapira, Grupo Amparo.
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TERMOCRONOLOGIA POR TRAÇO DE FISSÃO EM ZIRCÃO POR MEIO DE MICROSSONDA
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A termocronologia por traço de fissão (fission track - FT) em zircão consiste em um método geocronológico de
baixa-temperatura bastante utilizado em estudos de proveniência sedimentar e de exumação em orógenos e em
margens passivas. A datação FT em zircão se baseia na relação entre a produção de traços no retículo mineral
(defeitos cristalinos), oriundos do processo de fissão espontânea do 238U, e o apagamento destes traços
(annealing) ao longo do tempo geológico. A temperatura onde os traços presentes no zircão começam a serem
efetivamente apagados é de ~ 240 °C e pode variar em função do grau de cristalinidade dos grãos, tempo,
temperatura e taxa de resfriamento da rocha. Neste trabalho, aplica-se FT em zircão em uma amostra de gnaisse
Pré-Cambriano do Cráton do Congo, por meio da análise em microssonda eletrônica (electron microprobe
fission-track - EP-FT). Nesta abordagem, as idades FT são obtidas em grãos individuais da amostra a partir da
contagem dos traços de fissão e da concentração de U dos cristais, diferentemente da datação FT convencional
pelo método do detector externo (external detector method – EDM) em que as amostras são irradiadas em reator
nuclear, implicando em tempo de aquisição de dados e custo relativamente maiores. Os zircões foram
concentrados por meio de procedimento padrão utilizando-se britador, moinho, bateia, separação magnética e
por líquido denso. Os cristais foram selecionados sob lupa binocular, colocados em placas de Teflon, polidos
superficialmente e atacados quimicamente por composto de NaOH:KOH sob intervalos de tempo variados para a
revelação dos traços de fissão. Após esta etapa, a partir de imagens por elétrons-retroespalhados (BSE), foram
selecionadas as áreas nos cristais para a contagem dos traços de fissão e medições de U. O gnaisse analisado
forneceu uma idade central de ~ 1 Ga, interpretada como resfriamento a partir de paleotemperaturas
estabelecidas durante o rifteamento do supercontinente Rodínia na borda oeste do Cráton do Congo. A datação
EP-FT em zircão mostra-se promissora na interpretação de eventos geológicos e encontra-se em rotina no
Laboratório de Microssonda Eletrônica da UNESP de Rio Claro.
Apoio: IODP/Capes 38/2014 Proc. 88887.091710/2014-1, FINEP conv. 01.09.0313-00, CNPQ proc.
140361/2019-7, Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente IGCE/UNESP.
Palavras-chave: Traço de fissão em zircão, Microssonda eletrônica, Cráton do Congo.
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A geocronologia U-Th-PbT em monazita, por meio de datação química (não isotópica) em microssonda
eletrônica (Electron Probe Microanalysis - EPMA), tem sido bastante apropriada para a interpretação de eventos
magmáticos e metamórficos. Sua alta resolução espacial possibilita a distinção e a datação dos diferentes
domínios composicionais dentro de um mesmo grão, visualizados através de imagens eletrônicas e de mapas
composicionais. Neste sentido, o método U-Th-PbT por EPMA, apesar de geralmente ser menos preciso do que
os métodos isotópicos, apresenta uma maior resolução espacial do que estes últimos. Este trabalho apresenta
idades U-Th-PbT por EPMA em monazitas provenientes de uma intrusão kimberlítica localizada nas imediações
da cidade de Quibala, região centro-oeste de Angola. Em escala macroscópica e mesoscópica, o kimberlito
apresenta enclaves xenolíticos pertencentes ao embasamento gnáissico Pré-Cambriano, o qual é parte
constituinte do Escudo Angolano na porção sul do Cráton do Congo. Os cristais de monazita foram concentrados
por meio de procedimento padrão utilizando-se britador, moinho, bateia, separação magnética e por líquido
denso. Posteriormente, os cristais foram selecionados por meio de lupa binocular, colocados em moldes com
resina epóxi, polidos superficialmente e analisados no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Departamento
de Petrologia e Metalogenia da UNESP de Rio Claro. Os cristais apresentam morfologias arredondadas a
irregulares e mostram zoneamentos composicionais concêntricos a irregulares, sendo que alguns cristais não
apresentam zoneamento. As idades U-Th-PbT obtidas em cristais de monazita concentram-se em 2.5 - 2.6 Ga e
em 1.8 - 1.9 Ga, sendo estes dois máximos, respectivamente, correspondentes às idades do embasamento
arqueano e paleoproterozóico previamente estimadas por Rb-Sr em rocha total e U-Pb em zircão. Este aspecto
evidencia que as monazitas são provenientes dos gnaisses encaixantes e que provavelmente foram assimiladas
pelo magma kimberlítico durante a erupção. Pelo exposto, conclui-se que o método geocronológico U-Th-PbT
por EPMA aplicado em monazita, consiste em uma abordagem confiável, eficaz e com potencial equivalente aos
métodos isotópicos para a datação de eventos geológicos.
Apoio: IODP/Capes 38/2014 Proc. 88887.091710/2014-1, FINEP conv. 01.09.0313-00, CNPQ proc.
140361/2019-7, Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente IGCE/UNESP.
Palavras-chave: U-Th-Pb em monazita, Microssonda eletrônica, Cráton do Congo.
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MAGMATISMO FÉLSICO POLIGENÉTICO EM ROCHAS ARQUEANAS DO COMPLEXO
DIVINÓPOLIS, SUL DO CRÁTON SÃO FRANCISCO (BRASIL)
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A crosta Arqueana do sul do Cráton do São Francisco (3.2-2.6 Ga) é composta por uma variedade de complexos
metamórficos com afinidade cálcio-alcalina ou TTG e greenstone belts associados. O Complexo Divinópolis é
um desses complexos ígneo-metamórficos, formado predominantemente por tonalitos, trondhjemitos,
granodiorioritos e granitos (sieno a monzo) que variam desde corpos ígneos bem preservados a diatexitos e
metatexitos. Os tonalitos-trondhjemitos-granodioritos apresentam foliação gnáissica e são intrudidos por granitos
indeformados. A mineralogia principal é composta por plagioclásio + quartzo + biotita ± feldspato potássico,
além de epidoto, clorita, titanita, hornblenda, granada, alanita, zircão e óxidos como minerais acessórios. Os
tonalitos e trondhjemitos apresentam características geoquímicas semelhantes a TTGs Arqueanos e são menos
evoluídos em relação aos granodioritos e granitos, que se mostram mais diferenciados e enriquecidos, similares a
granitos da crosta continental pós-Arqueana. As rochas félsicas do Complexo Divinópolis podem ser dividas em
grupos de baixo e alto teor de Al2O3: o primeiro inclui rochas mais máficas (tonalitos e trondhjemitos), enquanto
as demais são classificadas no grupo de alto alumínio. Baixos valores de Sr/Y, La/Yb e HREE podem estar
relacionados a ausência de granada no resíduo e ao fracionamento de plagioclásio, que também é expressivo nas
anomalias negativas de Eu. As rochas apresentam valores baixos de Cr e Ni, exceto para os trondhjemitos mais
máficos. O fracionamento do plagioclásio, não tão comum em TTGs, relacionado a alta disponibilidade de sódio
em um ambiente de baixa pressão é condizente com a geoquímica e mineralogia dessas rochas, que podem ser
classificados como rochas sódicas Arqueanas ou TTGs de baixa pressão. Uma fonte mais primitiva com um
componente mantélico gerou os tonalitos e trondhjemitos por processos de fusão parcial, ao passo que a geração
dos granodioritos e granitos se deu por processos de assimilação crustal e fracionamento. As idades U-Pb em
zircão corroboram com estes dados, uma vez em que os tonalitos e trondhjemitos datam em 2878 ± 5 Ma, 2863 ±
23 Ma, e 2782 ± 6 Ma, com um evento metamórfico de 2785 ± 8 Ma obtido em borda de zircão. Esses eventos
são registrados na porção norte do Complexo Divinópolis. Os granodioritos, por outro lado, apresentam idades
de 2729 ± 31 Ma, 2673 ± 33 Ma e 2679 ± 28 Ma e correspondem a porção mais sul do domo Divinópolis,
evidenciando a ocorrência de distintos pulsos magmáticos e retrabalhamento crustal. Um granodiorito da porção
norte apresenta uma idade intermediária de 2750 ± 35 Ma entre os pulsos mais potássicos, à sul, e os mais
sódicos, à norte. Este diferenciamento crustal poligenético é contínuo com a intrusão dos corpos graníticos não
deformados e mais alcalinos, entre 2771 ± 8 Ma e 2653 ± 13 Ma. Este último episódio é condizente com a idade
de retrabalhamento crustal que originou os pulsos graníticos finais do sul do cráton, durante estabilização termal
da crosta. Ademais, dois zircões com idades de 2348 ± 28 Ma e 2227 ± 76 Ma se correlacionam bem com
períodos de migmatização reportados no sul do Complexo Divinópolis.
Apoio: FAPESP
Palavras-chave: Retrabalhamento crustal, Crosta TTG, Rochas félsicas Arquenas, Cráton do São Francisco
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Localizado 60 km ao sul de Belo Horizonte no município de Moeda-MG, o Quadrilátero Ferrífero compõe a
parte setentrional do Cráton São Francisco, e é denominado como uma fração antiga da crosta continental. O
cráton está parcialmente coberto por sequências sedimentares, sendo composto por cinco grandes unidades: os
terrenos Granito-gnaisse do Arqueano, o Supergrupo Rio das Velhas, o Supergrupo Minas, o Grupo Itacolomí e
o Supergrupo Espinhaço. As rochas podem sofrer certos esforços que são capazes de ocasionar rupturas
denominada de cisalhamento, que são faixas estreitas e planares de paredes subparalelas onde se concentram
faixas de deformações variáveis. São consideradas zonas de fraqueza e adelgaçamento por deformação
localizada. O contato entre a Formação Moeda (parte basal do Supergrupo Minas) e o Complexo Metamórfico
Bonfim é marcada por uma área de deformação denominada como Zona de Cisalhamento Moeda-Bonfim, esta
área possui indícios de um ambiente dúcil-rúptil e as características encontradas no local apontam eventos
compressionais e extensionais orientados em N-S com vergência para 75° E. Próximo a zona de cisalhamento, a
quantidade de feldspatos nos gnáisses reduz bastante devido a sua baixa resistência á processos metamórficos e a
quantidade de filossilicatos (micas), presentes como impurezas no quartzito (praticamente monominerálica em
quartzo), demonstrando grande aumento em porcentagem modal devido à sua afinidade aos processos de
metamorfismo, sendo esses segregados, e reorientados. Estas feições estão supostamente ligadas a compressão
brasiliana, juntamente com o transporte tectônico de E para W. Após a análise de amostras macroscópicas e de
lâminas para microscopia, estes dados foram confirmados e as interações geradas pelo contato cisalhante entre o
Complexo Bonfim com a Formação Moeda ficam evidenciadas pelos produtos estruturais e metamórficos
desenvolvidos a partir de tal tectonismo. A presença de sigmóides, milonitos, estruturas S/C, lineação e
estiramento mineral e cominuição dos cristais no contato entre a Formação Moeda (porção basal do Sinclinal
Moeda) e o Complexo Bonfim sugere esse movimento cisalhante entre as duas fácies, indicando também a
direção do falhamento, que está orientada em N-S e sua vergência para E-W, assim como Endo e Nailini haviam
afirmado em seu artigo publicado em 1992. Em comparação com os resultados obtidos por Endo e Nailini (1992)
e todas as feições e evidências suprimidas no trabalho, foi possível indicar particularidades de eventos
característicos de zonas cisalhantes. As descrições das estruturas e dos indicadores cinemáticos são importantes
para a contextualização dos aspectos de zonas de cisalhamento. Todas estas evidências apuradas indicam
características de diversos retrabalhamentos gerados por deformações estruturais, que resultaram em mudança de
diferentes níveis metamórficos em cada porção que obliterou as feições pretéritas e possibilitou a formação de
rochas metamórficas de baixo grau (zona da clorita).
Palavras-chave: bonfim1, moeda2, cisalhamento 3.
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A mina Bom Futuro possui a segunda maior reserva e produção de estanho do Brasil, com cerca de 192.000
toneladas produzidas desde sua descoberta em 1987. A mina está localizada no município de Ariquemes, na
porção centro-norte do estado de Rondônia e congrega os morros Bom Futuro e Palanqueta e áreas aplainadas
adjacentes. O morro Bom Futuro reúne as principais frentes de lavra de minério primário da mina, onde afloram
gnaisses e anfibolitos do embasamento, diques de sienito e traquito, brechas polimíticas sob forma de pipe,
diques de pórfiros graníticos com topázio, lentes de pegmatitos e veios de quartzo estaníferos e vênulas tardias
com quartzo, calcita fluorita e sulfetos. A mineralização de estanho está confinada a duas fases de pegmatitos e
veios de quartzo em padrão anelar, com os maiores teores restritos à fase mais antiga. As rochas sieníticas e
graníticas são representantes, respectivamente, das subsuítes tardias alcalina/peralcalina e
subalcalina/peraluminosa da Suíte Intrusiva Granitos Últimos de Rondônia (998 - 974 Ma). Duas fases de
colocação de pórfiros graníticos com topázio são distinguidas no morro, as quais são representadas por topázio
riólito (mais antigo) e de topázio granito (mais jovem). Os topázio granitos cortam todas as litologias presentes
no morro, com exceção dos pegmatitos e veios de quartzo da segunda fase e das vênulas tardias. Os diques são
anelares e radiais com contatos abruptos com as rochas encaixantes, por vezes com a presença de brechas no
endo ou exocontatos. Localmente ocorrem pegmatitos subhorizontais (stockscheider) e bolsões de endogreisen.
O topázio granito é hololeucocrático, maciço, com textura porfirítica, com fenocristais (1 a 7 mm) de quartzo e
microclínio com textura bola de neve e albita em matriz de granulação fina, composta, essencialmente, pelos
mesmos minerais acima mais topázio, Li-mica e fluorita. Agregados de sulfetos (pirita, esfalerita e galena) de
alguns centímetros conferem localmente um aspecto mosqueado à rocha. O topázio granito apresenta, quando
comparado à média dos granitos pobres em cálcio, teores mais altos SiO2, Al2O3, Na2O, Rb, Nb, Ta, Ga, Sn, Hf e
U e mais baixos de TiO2, Fe2Ot, MnO, MgO, CaO, K2O, P2O5, Nb, Cs, Ba, Sr e Zr. É peraluminoso (A/CNK =
1,5-1,7) e apresenta características de granito tipo-A (10000*Ga/Al > 9), intraplaca (Nb> 47 ppm; Y> 4 ppm) e
de granitos altamente diferenciados (Rb/K = 28,0-38,1; Rb/Sr = 15,5-48,4) e especializado em metais raros
(Nb/Ta < 0,9; Zr/Hf < 7,5). O topázio granito é pobre em P2O5 (0,02-0,06%), apresenta teores variados de ETR
(ΣETR = 22,2-192,5ppm), com enriquecimento em ETRL sobre ETRP (La/Ybn = 0,9-3,9) e moderada anomalia
negativa de európio (Eu/Eu* = 0,19-0,46). As características geológicas, petrográficas e geoquímicas sugerem
uma combinação de processos magmáticos e hidrotermais na gênese do topázio granito do morro Bom Futuro.
Apoio: Cooperativa de Garimpeiros de Santa Cruz - Coopersanta.
Palavras-chave: petrologia magmática, morro Bom Futuro, topázio granito
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O Granito Apiaí se localiza na Província Mantiqueira Central, na porção centro-sul do Cinturão Ribeira, que
integra os diferentes cinturões formados pela Orogenia Neoproterozoica Brasiliano-Pan Africana.
Especificamente, situa-se no Terreno Apiaí, localizado no extremo sul do estado de São Paulo, e intrude as
formações Água Clara, Serra das Andorinhas e Mármore Apiaí, pertencentes ao Supergrupo Açungui, composto
por rochas meso a neoproterozoicas metavulcanossedimentares. Está inserido nas folhas topográficas Apiaí (SG22-X-B-V-1), Araçaíba (SG-22-X-B-II-3) e Mina do Espírito Santo (SG-22-X-B-II-4), em escala 1:50.000 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a oeste da cidade de Apiaí, entre as coordenadas
48°54'9,074"W/24°32'39,718"S e 48°43'44,964"W/24°24'1,049"S. O Granito Apiaí é um batólito com
aproximadamente 68 km² de área em formato de faixa lenticular com direção NE-SW, com cerca de 16 km de
comprimento, que se alarga para formato de gota em sua porção nordeste, com aproximadamente 6,5 km de
diâmetro. Seus contatos com as rochas encaixantes são tectônico, marcado pela interferência da Zona de
Cisalhamento Quarenta-Oitava, de orientação NE-SW, e intrusivo, representado pela presença de apófises de
granito em suas encaixantes, e pela ocorrência de tetos pendentes da Formação Água Clara e do Mármore de
Apiaí sobre ele. Originou-se a partir de um intenso magmatismo de idade neoproterozoica, responsável também
pela formação de diversos outros corpos graníticos, como os batólitos Cunhaporanga, Três Córregos e Agudos
Grandes, além de muitos stocks graníticos e corpos isolados, a exemplo de Cerne, Piedade e Varginha. O Granito
Apiaí possui estrutura maculada levemente foliada, com textura fanerítica grossa, holocristalina, e inequigranular
sendo marcado pela presença de fenocristais de feldspatos potássicos de coloração rósea. É dividido em duas
fácies distintas e mapeáveis em escala 1:25.000, que são a fácies com fenocristal róseo de granulação entre 0,5 e
1,6 cm, com matriz fina a média, marcada pelo tamanho de grãos variando entre 0,3 mm e 5 mm, com textura
hipautomórfica a xenomórfica, inferida pelo formato dos cristais; e a fácies com fenocristal róseo de granulação
entre 1 e 3 cm, por vezes chegando a mais de 4 cm, com matriz de granulação fina a média, marcada por grãos
variando entre 0,4 mm e 8 mm, com textura hipautomórfica a xenomórfica inferida pelo formato dos grãos. Em
determinados locais, encontra-se milonitizado ou cataclasado, devido à presença de zonas de cisalhamento, e é
descrito como granito indiferenciado nessas localidades. A mineralogia de ambas as fácies é similar,
apresentando composição de monzogranito composto por quartzo (25%), oligoclásio (25%) fenocristais de
microclínio (16%), microclínio na matriz (11%), biotita (11%), hornblenda (9%), titanita (1%), apatita (1%),
allanita (1%) e minerais opacos (1%). Geoquimicamente, trata-se de um granito cálcio-alcalino do tipo I, com
assinatura metaluminosa. É caracterizado como tardi-colisional, com idade de cristalização de 605 ± 3 Ma,
identificada através do método U-Pb.
Palavras-chave: Granito Apiaí, Petrografia, Geoquímica.
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O Complexo Intrusivo Forno Grande ocupa uma área de 100 km², no município de Castelo, sul do estado do
Espírito Santo e inserido no contexto geotectônico do Orógeno Araçuaí. Este complexo intrusivo se notabiliza
pelo seu zonamento composicional, apresentando uma borda monzogranítica e o núcleo máfico monzodiorítico,
exibindo uma extensa faixa de mistura de magmas mingling e mixing. As evidências de mistura são dadas por
diversas texturas e associações mineralógicas e são resultado das descrições petrográficas de lâminas delgadas
dos litotipos do Complexo Intrusivo Forno Grande. Na literatura são apontadas como feições características e
marcantes do hibridismo resultante da mistura de magmas félsicos e máficos, arredondandamento dos cristais
devido à corrosão ou dissolução, zonação descontínua do plagioclásio, manto de k-feldspato no plagioclásio e
vice-versa (Rapakivi e Antirapakivi), xenocristais de k-feldspato, plagioclásio e quartzo nos litotipos máficos,
manto de minerais máficos no feldspato e quartzo (ocelar), agregados máficos e muitos outros. Nos litotipos do
Complexo Intrusivo Forno Grande uma gama de feições de mistura é observada. O plagioclásio se apresenta na
forma de fenocristais e também disperso na matriz, e em ambos é possível notar a zonação em seus cristais. É
comum observar o núcleo intensamente sericitizado -mais cálcico e mais susceptível à alteração- e com extinção
diferente da borda, que é normalmente xenomórfica e pouco alterada. A continuação da geminação é também
uma característica marcante, o núcleo e a borda por vezes apresentam inversão cristalina (sintaxia), ou então a
geminação no núcleo se acunha, não sendo visível na borda do cristal. A zonação ocorre também entre kfeldspato e plagioclásio (Rapakivi). Frequentemente o plagioclásio apresenta alto grau de dissolução, exibindo
apenas relictos de plagioclásio no núcleo, como uma fraca geminação e que muitas vezes não é visível (Boxcellular e Spongy cellular). Manto de minerais máficos – titanita, biotita e hornblenda- ao redor de plagioclásio é
outra feição presente, além da inclusão desses minerais, juntamente com quartzo, k-feldspato, apatita e opacos,
caracterizando a textura poiquilítica. A textura granofírica e mimerquítica é comum no k-feldspato.
Aglomerados máficos são freqüentes, mostrando sempre a associação biotita-hornblenda-titanita-opacos,
interpenetradas com quartzo e feldspatos. Opacos também apresentam feições de mistura, é comum cristais
esqueletais de opacos, onde o núcleo na maioria das vezes apresenta-se corroído, devido ao crescimento interno
imperfeito, deixando vazios que podem ser preenchidos por outros minerais. As inclusões aciculares de apatita
são muito freqüentes e um ótimo indicativo de mistura de magmas contrastantes, sendo frequentes na microclina
e no plagioclásio, formando muitas vezes anéis ou aglomerados dentro desses tectossilicatos. As feições de
mistura de magma são muito frequentes nos plútons pós colisionais do estado do Espírito Santo, decorrentes das
diferenças de composição, temperatura e os estágios de cristalização dos magmas. A caracterização dessas
feições macro- e microscopicamente fornecem subsídios essenciais para o entendimento da evolução magmática
dos corpos pós colisionais do Orógeno Araçuaí.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES)
Palavras-chave: Mingling, Mixing, Orógeno Araçuaí
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PETROLOGIA E EVIDÊNCIA DE PROCESSOS ANATÉTICOS A PARTIR DE FEIÇÕES DE
FUSÃO EM ROCHAS DIATEXÍTICAS NA FAIXA RIBEIRA, ENTRE OS ESTADOS DO RIO DE
JANEIRO E ESPÍRITO SANTO
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Macêdo2; Sandro Lúcio Mauri Ferreira 1; Heitor de Freitas Valle1; Edgar Batista de Medeiros Junior 3; Roger
Mendes Silva1; Tamires Costa Velasco1, Lucas Pequeno Gouvêa4, Caroline Cibele Viera Soares1
1

UFES, e-mail: samaraveigareis@hotmail.com, rodsonabreu@gmail.com, marilane.melo@ufes.br,
sandromauriferreira@gmail.com, heitorfreitas@outlook.com, rogermendes22@gmail.com,
tamirescostavelasco@gmail.com, carolinecvsoares@gmail.com
2
UERJ, e-mail: lopes.iago1@gmail.com
3
UFOP, e-mail: edgarjr@ymail.com
4
UFRJ, e-mail: lucaspequeno@outlook.com

A área de estudo situa-se na zona rural de Pirapetinga de Bom Jesus, no município de Bom Jesus do Itabapoana,
Rio de Janeiro, próximo ao limite do estado do Espírito Santo. A região alvo está inserida no contexto
geotectônico do Terreno Oriental da Faixa Ribeira. Na região ocorrem rochas do Domínio Cambuci, como
rochas paraderivadas do Grupo Bom Jesus do Itabapoana, granitos diatexíticos gnaissificados da Suíte São João
do Paraíso, rochas ortoderivadas do Complexo Serra da Bolívia, além de granulitos do Domínio Juiz de Fora do
Terreno Ocidental. O presente estudo teve como objetivo a caracterização petrográfica e das microestruturas de
fusão das rochas paraderivadas e diatexitos associados a Suíte São João do Paraíso, e rochas ortoderivadas do
Complexo Serra da Bolívia, uma vez que a região carece de dados petrológicos detalhados. Este trabalho
contribui de forma pioneira para o entendimento dos processos anatéticos, pois ainda não foram descritas
microestruturas de fusão do tipo microgranitos para os orógenos Ribeira e Araçuaí. O diatexito gnaissificado é
caracterizado pela estrutura bandada conspícua, onde se alternam níveis de minerais félsicos (quartzofeldspáticos) e níveis máficos que variam de milímetros a até dois centímetros. A granulação varia de média a
grossa. É muito comum a ocorrência de porfiroblatos de granada de forma arredondada com diversos minerais
inclusos. Comumente associam-se porções diatexíticas, as partes leucocráticas, que são de granulação grossa,
com acumulações de grãos de granada centimétricos. Outros constituintes minerais essenciais são quartzo,
plagioclásio, K-feldspato. A Sillimanita ocorre mais raramente em grãos de granulação fina bem desenvolvidos
na matriz, seguindo a orientação principal das rochas, e em forma de fibrolita inclusa em bordas de granada.
Minerais opacos, zircão e monazita ocorrem como acessórios. Feições de microgranito incluso em granadas e
filmes de quartzo em feldspatos são caracatrísticos de processos anatéticos. Os microgranitos apresentam formas
quadráticas a arredondadas, medindo menos de um milímetro e estão sempre inclusos em granadas. O trabalho
mostra que os mapeamentos de detalhes e estudo das estruturas de fusão em terrenos neoproterozoicos, podem
auxiliar no entendimento da relação de rochas diatexíticas com a rocha fonte, paraderivada, além de delimitar
melhor as unidades de interesse e estabelecer uma conexão entre os orógenos Araçuaí e Ribeira.

Palavras-chave: Diatexitos, Microestruturas de fusão, Conexão orogênica.
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GEOLOGIA DA PARTE CENTRAL DA SERRA DE CARRANCAS- MG
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A região de Carrancas, MG está inserida na Faixa Brasília junto à borda sul do cráton do São Francisco, sob
influência da Faixa Brasília e Ribeira, onde afloram rochas de idades Proterozoicas, de baixo grau metamórfico,
com estruturas sedimentares bem preservadas. Em função destas características, selecionou-se esta área para
realização do presente relatório que é resultado da disciplina Mapeamento Geológico 3, referente às rochas
metamórficas. Para tanto, foram aplicadas técnicas clássicas de mapeamento e processamento de imagens, tendo
como objetivo a confecção de um mapa geológico em escala 1:25.000. De forma a cumprir esses objetivos,
realizou-se três etapas de trabalho, no qual foram reconhecidas três unidades de mapeamento, descritas a seguir
da base do topo: a) unidade metaultramáfica que se divide em duas: A1) de idade arqueana, que ocorreria no
centro da área e que é interpretada como sendo de origem crustal, provindo de magmas toleíticos, devido à sua
composição química e mineralógica. O modo de ocorrência desses corpos está relacionado às zonas de empurrão
e podem representar o manto litósferico sob a crosta continental adelgaçada e são deduzidas como possíveis
fragmentos de ofiólitos da sutura brasiliana, vinculada à colisão para leste. A2) unidade Metaultramáfica,
aparece como lentes que ocorrem intercaladas às unidades Na1+2. São compostas predominantemente por talco
e clorita, e possuem magnetita. É interpretado como resíduos magmáticos, de idade paleoproterozoica,
relacionados ao evento que gerou as rochas anfibolíticas; b) unidade Muscovita clorita xisto com intercalação de
Biotita gnaisse; é interpretado como derivados de arenitos e wackes Feldspáticos, proveniente de uma
sedimentação intrabacial de uma fase rifte, de idade neoproterozoica. Associado a essa sedimentação pelágica,
houve magmatismo que gerou a formação de anfibolitos, associados a essa sedimentação pelágica; c) unidade
Quartzito fino-médio com níveis de muscovita e clorita aparecem no topo estratigraficamente e ocorrem como
quartzitos de espessuras até métricas. Encontra-se micáceo, marcado pela muscovita e clorita, podendo
apresentar lâminas delgadas de intercalações xistosas. Esses quartzitos podem ser interpretados como depósitos
de plataforma rasa. As frequentes intercalações de lâminas micáceas indicam breves períodos de detenção das
correntes e decantação de finos, sugerindo um ambiente dominado por marés.A unidade Metaultramáfica pode
ser interpretada possuindo idades arquenas a paleoprorozoicas, e possui associações minerais que englobam as
fácies xisto verde a anfibolito médio e relacionado a eventos contínuos e progressivos relacionados a evolução
da parte Sul da Faixa Brasília. A unidade Muscovita clorita xisto pode ser interpretada possuindo idade
neoproterozoica, apresenta clivagens de crenulação e possuem associações minerais que englobam as fácies xisto
verde a anfibolito médio e associada a eventos relacionados a evolução da parte Sul da Faixa Brasília. Por fim, a
unidade Quartzito fino-médio com níveis de clorita e muscovita pode ser interpretada possuindo idade
neoproterozoica e apresentam associações minerais que englobam as fácies xisto verde a anfibolito médio,
associado à primeira fase deformacional da Faixa Ribeira.
Palavras-chave: mapeamento, carrancas, metamorfismo.
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PETROGRAFIA DAS ROCHAS MIGMATÍTICAS ORTODERIVADAS NA PORÇÃO CENTRAL
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A área de estudo se situa na cidade de Seropédica-RJ e corresponde a área ativa de mineração de brita
(Pedreira EMFOL) onde foi realizada a amostragem para este estudo. As rochas do município são referentes ao
segmento central do orógeno Ribeira inserida no domínio estrutural da província Mantiqueira (Almeida et al.,
1973). Em Seropédica afloram rochas do embasamento associadas ao terreno Oriental, unidade Rio Negro
(Tupinambá, 1999). O Morro da Pedreira EMFOL entre outros conjuntos como a Pedreira do “Multirão”, são
pouco estudados no quesito do entendimento de sua geologia e evolução. Podendo ser classificada em dois
litotipos principais, Tináglia, (2011) e Magalhães, (2016) classificam o primeiro como um ortognaisse de
composição monzogranítica a granodiorítica migmatizado, rocha que sofreu fusão parcial. O Segundo como
sienogranito a álcaligranito, líquido granítico (neossoma) resultado da fusão parcial do ortognaisse encaixante.
Neste trabalho foram analisadas 6 lâminas delgadas de 0,03mm (PT-07B, PT-02, BG-E-7, PT-07C, PE-03, PBRS41A) e classificadas segundo o diagrama de classificação QAP (Streckeisen, 1976), por se tratar de rochas
ortoderivadas. Foram feitas estimativas visuais (mínimo de 8 visadas por lâmina) de campos distintos e variáveis
das lâminas delgadas com intuito de obter os valores modais, classificando em três litotipos diferentes. O
primeiro par caracterizado como hormblenda-feldspato ortognaisse de composição Tonalítica a Granodiorítica.
Inequigranular variando de fina à média formada por quartzo, plagioclásio, ortoclásio, biotita, hormblenda,
apatita, minerais opacos, zircão e minerais secundários (clorita). Apresenta orientação marcada pelos minerais
máficos individualizando-se das bandas felsicas por um leve bandamento. Textura granular e pouquilítica. É
denominada como parte do paleossoma do corpo rochoso, membro que sofreu fusão parcial (migmatização).
Quartzo anédrico e extinção ondulante. Plagiocásio subédrico, com cristais porfiroblásticos com zoneamento
composicional, sobrecrescimento em suas bordas e alterando seu padrão de geminação. Outra geração de
plagioclásio com grãos de menor granulação e padrão de “mosaico fraturado”. Biotita euédrica, tabular com
íntima relação com hormblenda subédrica de hábito quadrático a pseudohexagonal. O segundo par é um
ortoderivado sienogranítico neossomático (leucossoma, líquido anatético) inequigranular variando de grossa a
muito grossa nos minerais félsicos, e fina à média nos minerais máficos. Formado por quartzo, plagioclásio,
microclina, biotita, titanita, apatita, oxido de Fe e Ti e zircão. Textura granular, poiquilítica e mirmequítica.
Quartzo, biotita e hormblenda apresentam feições de assimilação (embaiamento), ocorre duas gerações de
microclina, a primeira porfiritica, micropertitica alteradas, a segunda de granulação média, geminação bem
marcada e sem alteração. O terceiro par é um biotita-plagioclásio ortognaisse de composição tonalítica.
inequigranular variando de fina a grossa formada por quartzo, plagioclásio, biotita, hormblenda, apatita, titanita,
minerais opacos e zircão. Possui orientação marcada pelos minerais máficos e cristais de apatita. Possui textura
glomeroporfirítica e pouquiloblástica. Representante da melanossoma resultado da fusão-parcial da rocha
original (paleossoma). Quartzo apresentando duas gerações, a primeira resultado da fusão-parcial, e segunda
oriunda da recristalização metamórfica. Duas gerações de plagioclásio primeira de granulação média e segunda
porfiroblástica com zoneamento composicional. Biotita, hornblenda e quartzo com textura de embaiamento,
minerais opacos de textura esquelética com reação de crescimento metamórfico formando titanita.
Palavras-chave: Migmatitos, Ortoderivados, Petrografia.
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Euphorbia tirucalli como indicador paleo continental no noroeste da Bahia e faixa litorânea da
Angola
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O estado da Bahia encontra-se no nordeste brasileiro e constitui uma área geológica que inclui terrenos
granítico-gnáissicos, seqüências vulcanossedimentares do tipo greenstone-belt, ou similares, e sedimentos
depositados em rifts que variam, do Arqueano ao Fanerozóico, sendo o estado limitado a leste pelo oceano
Atlântico. A Angola é um país que encontra-se na costa ocidental do continente Africano e abrange ambientes
geológicos que também variam entre o Arqueano e o Fanerozóico, sendo limitada a oeste pelo oceano Atlântico.
A partir do princípio da Deriva Continental, há 130 milhões de anos atrás ocorreu a fragmentação do Gondwana,
o qual formava a porção sul da Pangéia e era constituído por um bloco único de terras contínuas que chamamos
hoje de América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. Justapondo as margens continentais leste brasileira
e oeste africana, observa-se que a porção norte do Cráton do São Francisco vai de encontro ao segmento
setentrional do Cráton do Congo. Essa reconstrução implica na existência de duas feições geotectônicas
indissociáveis: o Cráton São Francisco-Congo e o orógeno brasiliano-panafricano Araçuaí-Congo Ocidental.
Além do clima, fauna, flora e disposição geográfica dos continentes, dados estratigráficos, petrológicos,
geocronológicos e litológicos são fatores utilizados para reforçar a proposta do supercontinente. Relatos
toxicológicos evidenciam semelhanças na química vegetal de Euphorbia tirucalli encontrada na Bahia com a
espécie de origem africana. Características morfológicas, geográficas, geológicas e geocronológicas indicam que
a espécie Euphorbia tirucalli não se comporta como uma espécie exótica na porção noroeste da Bahia, mas sim
como uma espécie nativa. A geocronologia indica que a Idade Arqueana possui grande importância na
reconstrução paleo continental do Gondwana, já que que esta idade pode ser encontrada tanto em zircões
presentes em granitóides do embasamento aflorante na costa da Angola, como em granitos encontrados no Bloco
Gavião, no estado da Bahia.

Palavras-chave: Indicador paleo continental, Gondwana, Euphorbia tirucalli
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GEOLOGIA (ESC. 1:50.000), PETROGRAFIA E ANÁLISE ESTRUTURAL-METAMÓRFICA
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O trabalho em questão buscou realizar estudos acerca da geologia da região entre Destêrro do Melo e Alfredo
Vasconcelos (MG), localizada na folha topográfica Senhora dos remédios, através do mapeamento geológico,
somado à análises estruturais e metamórficas. Para tal estudo foi e está sendo feita uma análise criteriosa da
bibliografia relacionada à região, a fim de se obter conhecimento acerca da geoquímica, metamorfismo,
geocronologia e contexto geotectônico destes terrenos. Foram realizadas duas campanhas de mapeamento
geológico na região, totalizando 20 dias de trabalho de campo, o mapeamento foi feito na escala 1:25.000, com o
intuito de apresentar esses dados em escala 1:50.000. Durante as etapas de campo 50 amostras foram coletadas
para confecção de lâmina delgada, estando 30 com a análise petrográfica pronta. Dados estruturais foram
levantados, bem como foliações, lineações e eixos de dobra, para uma análise estrutural com estereogramas e
também confecção de mapa de contorno estrutural. Quatro unidades de mapeamento foram descritas na área de
estudo; a primeira é responsável pelo maior número de rocha aflorante na região, tratando-se de um actinolitabiotita gnaisse inequigranular, heterogêneo, possivelmente de origem plutônica, a segunda unidade trata-se de
uma sequência de rochas metaígneas, apresentando um conjunto de biotita gnaisses leucocráticos a mesocráticos
e rochas metabasicas; a terceira unidade é referente a rochas metaultramáficas ( tremolita-talco xistos em geral).
A quarta unidade constitui uma intercalação de pacotes de rochas sedimentares e ígneas metamorfizadas, tendo a
porção ígnea como litotipo predominante um biotita gnaisse leucocrático homogêneo e a porção sedimentar
como quartzo-muscovita xistos (com ou sem clorita) e granada-biotita-gnaisses, com xistosidade grossa. Tal
associação está sendo correlacionada com áreas adjacentes, onde há um biotita gnaisse heterogêneo, com
proporções variadas de sillimanita, estaurolita, muscovita, clorita e granada, intercaladas com rochas
metabásicas, que por vezes podem ser individualizadas. Estruturalmente a área é caracterizada majoritariamente
por foliações de baixo ângulo variando de sudeste para sul. Em menor proporção é possível notar foliações mais
íngremes, relacionadas à flancos de dobramentos abertos assimétricos, com eixos variando entre sudeste e
sudoeste. Dobramentos fechados intrafoliais são vistos localmente. Milonitos foram observados, evidenciando
zonas de cisalhamento. A respeito do metamorfismo, nos metabasitos por exemplo, foi possível identificar
actinolitas, cloritas e epidotos, o que evidenciaria as fáceis xisto-verde, localmente ( em zonas de cisalhamento
presentes) há a presença pontual de hornblenda metamórfica, podendo-se assim presumir que localmente as
rochas estariam na transição entre as faceis xisto-verde/anfibolito inferior.
Palavras-chave: Mapeamento geológico, estrutural, metamorfismo, análise petrográfica
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O Terreno Curitiba é um segmento da Faixa Ribeira Meridional, SE, Brasil, no qual a Formação Turvo-Cajati
está inserida. A unidade é composta por rochas afetadas por diferentes condições de metamorfismo, que
informalmente são usadas como subunidades litoestratigráficas: fácies xisto verde (Baixo-TCF), fácies anfibolito
(Médio-TCF) e fácies granulito (Alto-TCF). Estudos prévios na subunidade Alto-TCF indicam que a mesma
passou por extensiva fusão parcial em condições de alta pressão (670-810 ºC e 9,5-12 kbar), no campo de
estabilidade da cianita e com sillimanita formada apenas na descompressão. O estudo do zoneamento
metamórfico das subunidades Baixo-TCF e Médio-TCF é investigado com modelagem termodinâmica no
sistema MnNCKFMASHTO. A partir da petrografia, quatro zonas metamórficas foram reconhecidas nas
subunidades: zonas da biotita, granada, estaurolita e sillimanita. A pressão do metamorfismo é algo menor que 8
kbar, pois estaurolita quebra diretamente para sillimanita, sem formar cianita. Isopletas calculadas em
pseudosseções apontam condições de pico metamórfico de ~530-560 ºC e ~6-7 kbar (zona da granada), ~590630 ºC e ~660-690 ºC e ~6-7 kbar (zona da sillimanita). O gradiente metamórfico de campo é achatado e de
pressão baixa-média, ligeiramente abaixo do típico barroviano. Portanto, as subunidades Baixo- e Médio-TCF
foram metamorfizadas em ambiente tectônico diferente da subunidade de Alto-TCF. São apresentadas análises
de zircão detrítico em gráficos de densidade de probabilidade para amostras das diferentes subunidades. Os
gráficos indicam que a deposição ocorreu do fim do Criogeniano ao Ediacarano (700-610 Ma), com influência
de fonte riaciana (2300-2000 Ma), relacionada com arco em todas as subunidades da TCF. A combinação dos
dados de petrografia e geocronologia sugerem que a TCF compreende um cinturão pareado do tipo baixa-P e
alta-P, associado à zona de sutura ediacarana que formou a Faixa Ribeira Meridional. O cenário estratigráfico e
metamórfico sugere que a TCF é formada da justaposição colisional de prisma acrescionário (Alto-TCF) e bacia
de retro-arco (Baixo-TCF e Médio-TCF), na borda de uma microplaca que inclui o embasamento de
microcontinente riaciano, representado pelas rochas do Complexo Atuba. Infere-se que o alto gradiente
metamórfico nas subunidades Baixo-TCF e Médio-TCF está relacionado com ascensão da astenosfera no retroarco, que também produz fusão parcial extensiva no Complexo Atuba.
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Mapeamento Geológico foi realizado na Serra de São José, nas proximidades da região de Tiradentes e Prados
– MG, tendo como finalidade a confecção de um mapa geológico com escala de 1:25000 em uma área de 8km2.
Os estudos foram realizados na borda leste do Cráton São Francisco, em uma região onde ocorrem
Megassequências: João Del Rei, Carandaí e Andrelândia, sendo as duas primeiras Mesoproterozóicas e a
última Neoproterozóica. Essas Megassequências dividem-se em Sequência Lenheiro, Tejuco, Tiradentes, São
José e Carandaí. Foram realizadas revisões bibliográficas sobre estudos posteriores na área e confeccionado
um mapa fotolitológico observando os padrões de textura, forma, tonalidade, padrões de drenagens e separação
de zonas homólogas. A coleta de dados litológicos foram adquiridas durante atividades de campo, seguida de
interpretação dos dados e a confecção do mapa geológico. Foram identificadas sete unidades litodêmicas
(Metarenito Grosso, Metarenito Fino, Metarenito intercalado com Pelito, Metarenito Conglomerático, Pelito
Grafitoso e o Embasamento Metabásico) que foram individualizadas baseando-se nas diferenças de textura,
granulometria, litologia, mineralogia e presença de determinadas estruturas sedimentares. A Unidade
Metarenito Grosso apresenta uma granulação média a grossa com grãos subarredondados e com esfericidade
alta, bem selecionados com arcabouço grano-suportado. Sua mineralogia é quartzosa com alguns grãos de
quartzo grossos apresentando evidências de recristalização. Sua coloração é alaranjada. As estruturas
encontradas nessa litologia foram estratificações cruzadas, acanaladas e plano-paralelas. A unidade Metarenito
fino apresentava-se com uma coloração alaranjada. Sua granulometria é areia fina a média com grãos
subangulosos e esfericidade alta e com um bom selecionamento. A composição mineralógica é quartzosa. As
estruturas encontradas nessa unidade foram estratificações plano-paralelas, estratificações cruzadas e
estratificações acanaladas e marcas de onda. A unidade de Pelito Grafitoso possui coloração escura variando
de preto a cinza escuro com uma granulação na fração silte, há a presença de filossilicatos, veios de quartzo e
crenulações. Na unidade Metarenito intercalado com Pelito a granulometria varia de areia média a silte. Sua
coloração é branca a esverdeada. Foram observadas estruturas como estratificação plano-paralela. A unidade
Metarenito Conglomerático apresenta cores brancas até cores mais alaranjadas. Seu arcabouço é constituído
por grãos mal selecionados, apresentando clastos de tamanhos médios a grossos levemente arredondados e de
esfericidade baixa a média, de composição quartzosa. As estruturas identificadas nessa unidade foram
estratificações plano-paralelas. A unidade do Embasamento formado por um material metabásico alterado, que
se tornou uma argila de cor mosqueada. Neste trabalho, as unidades geológicas foram identificadas
respectivamente como sendo pertencentes as sequências: Tiradentes (Megassequência São João Del Rei);
Lenheiro (Megassequência Lenheiro); Prados (Megassequência Carandaí) e Tejuco (Megassequência São João
Del Rei). Porém, divergindo da literatura, as unidades denominadas Metarenito não sofreram um
metamorfismo forte o suficiente para a geração de quartzito. Fornecendo assim uma contribuição de
aprimoramento para literatura, e mapeamento da região e construção de um mapa geológico, em escala de
semidetalhe.
Palavras-chave: Serra de São José, Metarenito, Mapeamento Geológico;

73

CARACTERIZAÇÃO PETROQUÍMICA DAS ROCHAS ORTODERIVADAS DA REGIÃO DE
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No município de Seropédica afloram rochas do embasamento associadas ao terreno Oriental, sendo
compreendidas como pertencentes da unidade Rio Negro que se apresenta na forma de extenso e estreito
envelope na porção mediana e meridional do Batólito Serra dos Órgãos (Tupinambá, 1999). Para a realização da
pesquisa foram analisadas 6 amostras para estudos petrográficos, geoquímica e ambiente geotectônico. O
resultado das análises químicas apresenta valores de fechamento da totalização dos óxidos aceitáveis, entre 99,5
e 100,5%, considerando perda ao fogo (PF) de 0,24 a 0,9% podendo ser consideradas, estas rochas, como pouco
alteradas. As amostras são subalcalinas, evoluídas sob um trend calci-alcalino, metaluminoso a peraluminoso
para as amostras mais evoluídas. No diagrama TAS de Le Maitre et al. (1989) ocorre uma leve discordância. Os
ortognaisses que sofreram fusão parcial são classificados como traquiandesito (monzodiorito), e na petrografia
plotados no campo do tonalito a granodiorito (paleossoma). O segundo caso referente as amostras resultado da
fusão parcial como o melanossoma, é classificada como dacito (granodiorito) no limite para o campo do andesito
(Tonalito), classificadas petrograficamente como tonalito. O terceiro caso, as amostras fruto da fusão parcial
mais diferenciada (leucossoma), não apresentam discordância, plotadas no campo do riolito (granito), assim
classificadas na petrografia. Confeccionados diagramas bivariantes, “Tipo Harker”, uma observação geral de
todos os diagramas, aponta para a existência de um gap composicional entre 65 e 71% de sílica que pode ser
entendido como um marcador de não cogeniticidade das rochas. Essa possível não cogeneticidade, é gerada pela
formação de líquidos graníticos por processos migmatíticos onde o leucossoma está associado à fusão parcial “in
situ”. Os elementos Ti, Fe+3, Fe+2, Mn, Mg, Ca e P apresentam uma correlação negativa com SiO2, enquanto o
Na mostra pouca variação e K apresenta uma correlação positiva. Tendências curvi-lineares (polinomiais) neste
tipo de diagrama devam ser interpretadas como favorecendo processos evolutivos associados à cristalização
fracionada (Tindle et al., 1988), ou ainda a processos de fusão parcial ("restite unmixing", Chappell et al., 1987).
Para análise dos ETRs paleo e melanossoma tem comportamento similar, enquanto o leucossoma mostra-se mais
diferenciado por apresentarem razões La/Yb em média 5 vezes maiores, não deixa dúvidas quanto a processo de
fusão parcial “crustal” de baixa intensidade. Todo o conjunto mostra-se enriquecido em ETRL, mesmo o
paleossoma, o que indica que sua formação pode ter contribuição de uma crosta profunda. Diagramas
multielementares (“spidergrams”) apresentam enriquecimento em ETR’s leves e valores elevados de Rb, Ba e K,
reafirmando sua assinatura calci-alcalina. Os valores de concentração dos elementos incompatíveis mostram que
processos de enriquecimento associados a fusões crustais de baixa intensidade podem ser sustentadas. Os
litotipos analisados representantes do paleossoma e melanossoma classificados segundo os diagramas Pearce et
al. (1984), como Granitos intra-placa com crosta continental atenuada. Podemos correlacioná-las ao orógeno
Ribeira na qual o conjunto litológico se associa. Enquanto o componente leucossomático plota no campo dos
Granitos de arco-vulcânico gerados em crosta continental associado a tipos mais evoluídos, de fusões crustais
mas em um tempo posterior em associação ao pico da deformação e do metamorfismo.

Palavras-chave: Migmatitos, Petroquímica, Geoquímica.
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OCORRÊNCIA DE ROCHAS CARBONÁTICAS DO GRUPO AÇUNGUI NA REGIÃO DE
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O presente estudo descreve rochas carbonatossilicatadas, calciossilicáticas e mármores impuros do
Grupo Açungui na região de Açunguizinho, porção norte do município de Campo Magro/PR, na qual segundo a
literatura afloram a Formação Água Clara e Sequencia Antinha. A Formação Água Clara compreende rochas
meta-vulcanossedimentares cuja sedimentação se deu em ambiente marinho durante o Mesoproterozoico. O
metamorfismo a qual essas rochas foram submetidas é admitido como Neoproterozoico, associado ao
fechamento do Supercontinente Gondwana. Desses processos foram originadas rochas cálciossilicáticas,
mármores puros e impuros, xistos, metacherts, metassiltitos e metarenitos. Na região de estudo, essa unidade
geológica é delimitada a sul pela Zona de Cisalhamento Morro Agudo e a norte pelo batólito Três Córregos. Já a
Sequencia Antinha é entendida como originada do fechamento de uma bacia de margem continental passiva com
sedimentação relacionada à fase transtracional final do Grupo Açungui. Nessa unidade são relatadas rochas
metassedimentares carbonáticas e clásticas, como metacalcários rítmicos, metassiltitos e metargilitos, com
deformação e metamorfismo menos intensos que previamente encontrado no restante das unidades do Grupo
Açungui. Essa constatação sugere uma correlação estratigráfica entre a Formação Água Clara e a Sequencia
Antinha em que estas correspondem, respectivamente, à base e ao topo da bacia Açungui. Contudo, os processos
tectônicos que configuraram o atual contexto geológico da região dificultam, e por vezes até impossibilitam,
uma definição clara da litoestratigrafia do Grupo Açungui. A região de Açunguizinho encontra-se ao norte da
Zona de Cisalhamento Morro Agudo, mais especificamente nas adjacências dessa gigante estrutura aonde se
encontra o limite entre a Formação Água Clara e a Sequencia Antinha. Diversas rochas metamórficas
carbonáticas, cálciossilicáticas e carbonatossilicatadas são encontradas na área estudada. A pluralidade estrutural
e composicional dessas rochas auxilia na compreensão da evolução tectônica dessas unidades imediatamente a
norte da Zona de Cisalhamento Morro Agudo. Sequências metacarbonáticas com estruturas sedimentares
reliquiares da Sequencia Antinha sugerem um baixo grau de deformação, enquanto estruturas miloníticas e de
baixo ângulo encontradas nas rochas carbonatossilicatas e cálciossilicáticas adjacentes sugerem a participação
de cavalgamentos na sua evolução tectônica. Essas observações permitem esboçar um complexo cenário
geológico com fases deformacionais e graus metamórficos peculiares a cada conjunto litológico.
Apoio: Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências da Terra
Palavras-chave: Vale do Ribeira, Morro Agudo, Sequencia Antinha
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IDADES DE MONAZITA NO GRANULITO DE ALTO ALUMÍNIO DA NAPPE DE PASSOS NO
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O Orógeno Brasília é uma faixa móvel neoproterozoica associada à formação do Gondwana ocidental que
registra a história completa da abertura e fechamento de um oceano até a colisão continental. O Orógeno Brasília
Sul (porção ao sul da Sintaxe dos Pirineus) é composto essencialmente por rochas metassedimentares com
metamorfismo e deformação aumentando, em geral, de leste (borda cratônica) para oeste. A Nappe de Passos
ocorre no extremo sul do Orógeno Brasília Sul e é composta por rochas metassedimentares plataformais e de
sedimentação imatura em ambiente de plataforma profunda a talude continental. É descrito um metamorfismo
invertido para as rochas da nappe, variando desde fácies xisto verde na unidade basal atingindo fácies granulito
na unidade superior. Nesse trabalho, são apresentadas idades de monazita para as rochas metassedimentares de
fácies granulito de alta pressão da porção superior da Nappe de Passos. As análises de monazita foram realizadas
no Laboratório de Microssonda Eletrônica (JEOL8230 SUPERPROBE) do Departamento de Petrologia e
Metalogenia da UNESP em Rio Claro. Foram analisados mapas de Ca, Y, U e Th nos cristais de monazita
selecionados, os quais foram utilizados para guiar as análises quantitativas. Três cristais de monazita, com idade
conhecida, foram utilizados como padrão interno (Moacir, Madmon e Zack). As quatro amostras de granulito de
alto alumínio analisadas apresentam granulação grossa e texturas de anatexia. São compostas por porfiroblastos
de granada e cianita em uma matriz de quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, apatita, clorita, rutilo,
zircão, ilmenita e monazita. A foliação é uma xistosidade marcada pela orientação dos minerais da matriz. A
paragênese do pico metamórfico é granada+cianita+K-feldspato+rutilo±plagioclásio, com condições
previamente calculadas de 1.5 GPa e 830 oC. A monazita ocorre tanto na matriz das rochas quanto inclusa na
granada e na cianita. Cristais de monazita inclusos em granada apresentam idades sutilmente mais antigas (633
±5 a 640 ±10 Ma) e teores mais elevados de Y quando comparados com cristais da matriz (629 ±8 a 635 ±8 Ma).
As idades obtidas são compatíveis com os dados publicados na literatura para as rochas do Orógeno Brasília Sul
e indicam idade mínima de 640 ±10 Ma para o pico metamórfico que ocorreu fácies granulito de alta pressão,
sob condições de pressão e temperatura de crosta inferior.
Apoio: CNPq.
Palavras-chave: Microssonda eletrônica, Neoproterozoico, Gondwana.
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No extremo sul do Orógeno Brasília, lascas de um embasamento Paleoproterozoico
retrabalhado ocorrem como faixas de direção NE associadas com rochas neoproterozoicas de médio e
alto grau metamórfico e plútons graníticos, correspondentes à nappe Socorro-Guaxupé. Neste contexto
situa-se parte do município de Campinas que abrange em sua área quatro domínios litológicos distintos.
O primeiro domínio, situado na porção mais ocidental do município, corresponde a Bacia do Paraná,
onde predominam rochas sedimentares Permocarboníferas do Grupo Itararé, intrudidas por diabásios de
idade Juro-Cretácea e correlatos ao vulcanismo Serra Geral. O segundo domínio, denominado Suíte
Jaguariúna, na porção central, é caracterizado pela presença de rochas ígneas porfiríticas de idade
Neoproteozoica. Na porção centro-leste, atravessando todo o município, ocorre o terceiro domínio,
correspondente ao embasamento Paleoproterozoico e composto por biotita gnaisses, hornblenda-biotita
gnaisses, granada-biotita gnaisses, migmatitos e granulitos máficos. O quarto domínio, ocorre na
porção mais oriental nas regiões de Sousas e Joaquim Egídio, onde afloram rochas graníticas
equigranulares da Suíte Granítica Morungaba. Duas zonas de cisalhamento atravessam o município de
Campinas na direção NE-SW, ambas de natureza predominantemente dúctil. A primeira denominada
Zona de Cisalhamento Valinhos, limita a suíte Morungaba com o embasamento Paleoproterozoico e a
segunda, Zona de Cisalhamento Campinas, limita o embasamento com a Suíte Jaguariúna a norte e a
Bacia do Paraná. Nesta contribuição, apresentamos dados termobarométricos e geocronológicos das
rochas do embasamento na cidade de Campinas, parte sul do Orógeno Brasília. A ocorrência de
granulitos máficos incluídos como lentes em gnaisses miloníticos é descrita pela primeira vez em uma
pedreira localizada no domínio centro-leste do município. Estudos petrográficos revelaram paragênese
de alta temperatura composta por ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada, biotita e plagioclásio. As
estimativas termobarométricas de mais alto-grau alcançaram ~8,7–10 kbar e ~820–890ºC. Essas
condições são compatíveis com granulitos de média pressão. Foram obtidas, respectivamente, idades de
cristalização, por meio do método U-Pb em zircão (LA-ICP-MS), em 2.134 ± 6 Ma e 2.156 ± 6 Ma
para os gnaisses hospedeiros e granulitos máficos. Também foram obtidas, em cristais metamórficos e
bordas de zircão, nos granulitos máficos, idades em ~608 ± 3 Ma, correlata com dados da literatura
para o metamorfismo de alta temperatura e baixa/média pressão na porção sul do Orógeno Brasília. As
idades paleoproterozoicas de ~2,15 Ga sugerem que os protólitos dos gnaisses e granulitos da região de
Campinas são semelhantes às rochas do Complexo Pouso Alegre, que representam parte de um sistema
de arcos paleoproterozoicos acrescionados na parte sul do Cráton do São Francisco.
Palavras-chave: Granulitos, Orógeno Brasília Sul, Geocronologia, Metamorfismo
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Na porção sudeste do Cráton São Francisco, no município de Piumhí (MG), ocorrem rochas graníticas (Granito
Matinha) e uma sequência metavulcanossedimentar (Greenstone Belt Piumhí – GBP), ambas de idade arqueana
e envolvidas numa tectônica compressional denotada por dobras e falhas de cavalgamento em um complexo de
nappes da porção meridional da Faixa Brasília. A sequência vulcânica do greenstone (Grupo Ribeirão das
Araras) e a intrusão granítica são cobertas por rochas metassedimentares neoproterozóicas dos grupos Paciência
e Lavapés e, na porção leste-nordeste, por rochas do Grupo Bambuí. Vários trabalhos desenvolvidos na região
mostram modelos antagônicos quanto aloctonia ou não do GBP. Neste trabalho, a partir da confecção de um
mapa geológico na escala 1:10.000 da porção norte do GBP e do levantamento de dados estruturais , discute-se a
relação de contato entre as unidades arqueanas e neoproterozoicas, assim como o arranjo cinemático e descritivo
da deformação atuante na área. As unidades, da base para o topo, são: (1) Unidade Máfica, subdividida em
Metabasalto Toleítico, Metabasalto Komatiítico e Filito Máfico; (2) Sericita-clorita filito; (3) Granodiorito
cloritizado; (4) Quartzitos e Pelitos, (5) Metaconglomerado de matriz arenosa; e (6) veios de quartzo
remobilizados de falha. Os dados estruturais da área indicam, pelo menos, três eventos convergentes.
Primeiramente, ocorreu a colisão do GBP com o Granito Matinha, gerando lineação N-S, foliação principal
voltada para sul, com mergulhos predominantes entre 30º e 50º e quartzos estirados com mergulho para o mesmo
sentido, definindo um cavalgamento para norte. Este contato é marcado por rochas vulcânicas finamente foliadas
e alteradas e pela milonitização do Granito Matinha principalmente em sua porção onde ocorre o contato com o
GBP. O evento seguinte, após um período de estabilidade tectônica, consistiu numa nova convergência, na
direção N-S, porém com vergência para sul, resultando no cavalgamento do Grupo Bambuí sobre Granito
Matinha, que encontra-se fortemente cloritizado e possui sentido predominante de foliação mergulhando para
norte. A etapa final foi resultado da colocação em forma de nappe, das rochas do Grupo Canastra sobre as rochas
citadas neste trabalho, gerando uma possível anticlinal com eixo N-S e flancos mergulhando para E e W. A
deformação na área ao longo do tempo se deu a temperatura e pressão que caracterizam baixo grau e se inserem
no contexto de fácies xisto verde (aproximadamente em 400°C e 4,5 Kbar) com feições de retrometamorfismo
evidenciadas por texturas coroníticas e de exsolução em reações de uralitização e sericitização.
Apoio: Instituto de Geociências; UNICAMP;
Palavras-chave: Greenstone Belt Piumhí, Cavalgamento; Mapeamento Geológico
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O fundo dos oceanos são as áreas de maior acumulação de sedimento da Terra, mas são também as áreas menos
entendidas. Ao todo, 71% da área do planeta é ocupada por bacias oceânicas que foram formadas por
espalhamento do assoalho oceânico e são sotapostas por crostas oceânicas basálticas. A característica comum
aos primeiros trabalhos sobre sistemas de águas profundas está relacionada a presença de camadas de arenito que
em uma coluna estratigráfica diminuem a granulometria conforme se aproximam do topo, em uma textura
chamada de “fining upward”. Esse efeito é associado a correntes turbidíticas. Dessa forma, turbiditos são rochas
que possuem gênese associada a correntes turbidíticas. O Grupo Itararé da porção estudada insere-se nesse
contexto. O Grupo Itararé compreende pacotes sedimentares sindeposicionais de diferentes ambientes
deposicionais. Sua gênese é relacionada a ambientes fluvio-lacustre e marinho sob influência da ação de geleiras.
O presente trabalho visou entender e interpretar os elementos arquitetônicos, as fácies, estruturas sedimentares e
a direção das paleocorrentes de um afloramento em diferentes cortes na região de Salto (SP) e propor um modelo
deposicional em escala regional que contextualize a região, além de contribuir com o conhecimento do Grupo
Itararé no Estado de São Paulo. Para atingir tais objetivos, foram confeccionados painéis de fotografias das
diferentes seções do afloramento com as respectivas arquiteturas deposicionais. Posteriormente, foi realizado o
modelo deposicional em três dimensões contendo a contextualização da área estudada, com os elementos
arquitetônicos locais (do afloramento) e regionais, nesse modelo de escala regional. O afloramento consiste de
arenitos com variação granulométrica de muito fino a grosso, com grau de seleção variado e com estratificações
cruzadas de baixo ângulo, as paleocorrentes indicam direção predominantemente NW. A análise dos eventos
paleoclimáticos, geometria, estruturas sedimentares e fácies, além da direção das paleocorrentes permitiu a
verificação que o ambiente deposicional insere-se em um contexto de cunha de mar baixo.
Palavras-chave: marinho profundo, elementos arquitetônicos, modelo deposicional.
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Ancient exhumation of West Gondwana bedrocks are poorly understood by low-temperature thermochronology.
The difficulties lie in the fact that data from low-temperature thermochronometers are very sensitive to reheating
and are commonly thermally reset over time. Besides, the erosional product information is highly dependent on
the preservation of the sedimentary record and insensitive to phases of erosional uplift. The Brasília Belt in
southern Brazil is a Neoproterozoic orogenic belt that represents the northern barrier of the Paraná Basin, a longlived early Paleozoic intracratonic basin. The Brasília Belt is surrounded by cratonic domains and was weakly
affected by the opening of the South Atlantic Ocean during the Late Cretaceous. Here we present seven new
apatite fission track ages from crystalline rocks of the Brasília Belt. The apatite fission track central ages range
from 386 to 243 Ma and the mean track lengths range between 11.36 and 13.66 μm. Thermal history modeling
reveals Paleozoic cooling, which we interpret as exhumation events that indeed confirm the limited influence of
Mesozoic and Cenozoic geodynamic history. Rapid basement exhumation of the Brasília Belt is coeval with
extension and tectonic subsidence in the Paraná Basin as a result of continent-scale tectonic forces occurring
over the entire paleocontinent during the Famatinian and Gondwanic orogenesis. The basin closure to terrestrial
sedimentation on Mesozoic times and coeval decrease on subsidence rates, combined with arid environmental
condition, can explain the transition to stable isolines behave after Paleozoic. Similar thermal and geological
histories on West Gondwana have been revealed by low temperature thermochronometers. Hence, we suggest a
regional scale connection between the orogenic cycles in the south of the paleocontinent, the widespread
generation of depocenters and the exhumation of the basements. The Paraná Basin and surrounding elevated
terranes therefore provide a time window to study the tectonic history of Gondwana and the effect of far-field
intraplate stresses on the interior of West Gondwana.

Palavras-chave: erosional exhumation, subsidence, low-temperature thermochronology
Apoio: CoBra Project, CPMTC

81

TEMPESTITOS DISTAIS DO GRUPO PASSA DOIS NO ESTADO DE SÃO PAULO (BACIA DO
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Duas novas concentrações fossilíferas foram descritas para o Grupo Passa Dois da Bacia do Paraná: a primeira
foi coletada em Limeira (SP) na Formação Irati, alguns metros abaixo do contato com a Formação Corumbataí,
enquanto que a segunda foi coletada em Santa Rosa de Viterbo (SP) na Formação Corumbataí, alguns metros
acima do contato com a Formação Irati. Em Limeira, ocorrem três diferentes níveis com espessuras de 18 cm, 5
cm e 6 cm (da camada mais basal para o topo, respectivamente) e nos quais observa-se uma maior quantidade de
matriz em relação a quantidade de bioclastos. Os bioclastos são de tamanho de areia média a grossa (0,2-2 mm),
e são principalmente dentes e escamas e subordinadamente coprólitos, sendo que é notável pela petrografia que
grande parte se apresenta fraturada e intemperizada. Análise por microssonda eletrônica da matriz argilosa
demonstrou que a composição principal é Si (33%), Fe (22%), Al (11%), Mg (8%), F (0,4%), K (0,5%) e Ca
(0,5%). Enquanto que os bioclastos apresentam composição de hidroxiapatita com pequenas contribuições de Ti,
Cr, Mn e Fe. Já na ocorrência de Santa Rosa de Viterbo há somente um nível de concentração fossilífera com
espessura média de 3 cm, no qual há uma predominância de bioclastos em relação a quantidade de matriz. Os
bioclastos predominantes são os coprólitos, que ocorrem nos mais variados tamanhos (desde 0,05 a 2,6 cm) e
formas, desde cilíndricas e espiraladas a ovoides e achatados, enquanto escamas e dentes são subordinados. No
geral, os coprólitos apresentam uma coloração preta e baixa densidade e análise de fluorescência de raios-x
(FRX) nestes grãos mostrou altos valores de P presentes (38%) e em menor quantidade Si (8%). Várias das
escamas e dentes, assim como nas amostras de Limeira, também se encontram fraturadas além de fragmentadas.
Análise de FRX na matriz argilosa evidenciou uma composição rica em Si (65%), bem como Al (15%), Fe (4%),
Mg (3%), K (3%) e Ca (2%). Tanto nas amostras de Limeira quanto nas amostras de Santa Rosa de Viterbo os
dentes e escamas podem ser atribuídos a peixes Paleonisciformes. Os dentes (0,25-0,6 cm) apresentam capuz
apical maciço, característica deste grupo de Actinopterygii, enquanto que as escamas são do tipo ganóide com
formato romboédrico, como já descrito anteriormente para este grupo. As camadas foram interpretadas como
tempestitos distais por apresentarem grande acumulação de bioclastos em uma matriz argilosa, bem como
estruturas de micro-hummocky que formam camadas de 1,5 cm de espessura. Tais estruturas têm sua formação
atribuída a eventos episódicos de tempestade e seus reconhecimentos contribuem para interpretações
paleoambientais e de evolução da bacia. Portanto, mais estudos sobre estes tempestitos distais descritos para o
Grupo Passa Dois ainda são necessários, visto que apresentam diferenças entre si como composição da matriz e
na acumulação fossilífera, não tanto em seu conteúdo mas sim na proporção em que cada componente se
apresenta, as quais refletem características particulares de cada evento que as gerou.
Apoio: Capes, CNPq.
Palavras-chave: tempestitos, Paleonisciformes, acumulação fossilífera.
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IMPACTO DO EFEITO BLANKETING NA HISTÓRIA TÉRMICA DE BACIAS
SEDIMENTARES: MODELOS SINTÉTICOS E ESTUDO DE CASO NA BACIA DE SANTOS
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Exploramos parâmetros que influenciam a magnitude do efeito transiente do isolamento térmico relacionado à
deposição dos sedimentos sobre o fluxo térmico (FT) em bacias sedimentares – o efeito blanketing. Foram
simulados modelos 1D sintéticos e reais na Bacia de Santos, onde foram avaliados os efeitos do estiramento
litosférico (, da condutividade térmica, da taxa de sedimentação, e das espessuras de sedimentos rifte, da
camada de sal e do pós-sal. Utilizaram-se os simuladores TemisFlow e GENEX, desenvolvidos pelo IFPEN.
Para entender o efeito blanketing nas histórias térmicas das fases rifte e pós-rifte, os resultados dos modelos
sintéticos e reais foram comparados com os resultados de um modelo termomecânico 1D sem o efeito
blanketing. Os resultados mostraram que: (1) o FT no embasamento no final da fase rifte diminui em 22% e 32%
para respectivos  de 2 e de 6, considerando uma espessura sedimentar de 5,1 km e um rifte com duração de
20Ma; (2) apesar de haver uma tendência de reequilíbrio térmico transiente, o FT sempre é menor que o valor
inicial pré – rifte decorridos cerca de 110 Ma após o final do rifte; (3) na porção proximal da Bacia de Santos, o
FT no embasamento decresce 36% em comparação ao modelo sem o efeito blanketing, uma vez que há altas
taxas de sedimentação (~ 200 m/Ma) e as espessuras sedimentares do pré-sal e pós-sal são aproximadamente de
3,5 km e de 4 km, respectivamente; (4) na porção distal da Bacia de Santos, onde as espessuras da seção pré-sal
e pós-sal são < 1,5 km e a espessura de sal é > 3 km, o efeito blanketing é insignificante (2% de redução do FT).
Conclui-se que a magnitude do efeito blanketing no FT do embasamento é relevante para situações com
espessura sedimentar > 3 km, condutividade térmicas < 3,5 W/m/K, calor radiogênico > 2 μW/m3, e taxas de
sedimentação > 200 m/Ma. Portanto, recomenda-se considerar este efeito para situações semelhantes à porção
proximal da Bacia de Santos, com grandes espessuras de sedimentos com baixa condutividade térmica.
Entretanto, para regiões com espessura rifte delgada, e grandes espessuras de sal com alta condutividade térmica,
pode-se considerar os FT providos dos modelos termomecânicos 1D em que o efeito blanketing não é
considerado.
Apoio: Petrobras, COPPE (UFRJ).
Palavras-chave: Fluxo Térmico, Blanketing, Bacia de Santos.
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Em ambientes sedimentares, a pirita (FeS2) pode ser encontrada em agregados framboidais, que compreendem
uma estrutura esférica ou sub-esférica composta internamente por microcristis. Este trabalho teve como objetivo
caracterizar o agregado de pirita framboidal dos calcários da Formação Gramame, pertencente a Bacia Costeira
da Paraíba, coletada na Pedreira do Roger (Paraíba – PB). A partir de estereoscopia, microscopia óptica e da
técnica de difração de elétrons retro-espalhados (EBSD) foram caracterizadas a morfologia, dimensão e as
relações cristalográficas dos grãos de pirita. Objetivou-se igualmente, relacionar os dados obtidos com a gênese
do framboide estudado, o que tornou possível contribuir com informações acerca do seu ambiente de
cristalização. Com o estereoscópio foi possível caracterizar a superfície do agregado de pirita framboidal, com o
MO delimitou-se os grãos a fim de determinar suas orientações e morfologia, e com o EBSD obteve-se dados
sobre a dimensão dos grãos, forma e das suas orientações cristalográficas. O framboide apresenta diâmetro de 12
mm e em sua superfície encontram-se cristais de pirita com habito cúbico, apresentando arestas de 1 a 2 mm. Os
grãos de pirita, quando delimitados à MO mostraram-se dispostos de maneira radial, com formas alongadas,
apresentando menores dimenções em direção ao núcleo do agregado. Os dados de EBSD permitiram refinar as
informações obtidas à MO. Na região de borda encontram-se os maiores grãos de pirita, com valores de área
superficial entre 500-5500 µm2. No núcleo, os grãos têm valores menores que 500 µm2. À medida que se
aproxima do núcleo, não só os valores de área superficial, mas também os de razão axial diminuem e
aproximam-se de 1. As figuras de polo obtidas por EBSD permitiram observar uma desorientação cristalográfica
da borda para o núcleo da amostra. A presença de pirita framboidal nos calcários da Formação Gramame, são
evidências de processos de cristalização em ambientes euxínicos.
Apoio: PIBIC/FAPEMIG.
Palavras-chave: Pirita, framboidal, EBSD.
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O presente estudo tem por objetivo aplicar a técnica de análise de variedades específicas de minerais
pesados em amostras do sistema Ilha Comprida – Rio Ribeira de Iguape, bem como realizar a posterior
interpretação a respeito da proveniência sedimentar da área. Isso foi feito a partir de um acervo de
aproximadamente 350 lâminas, disponíveis com o orientador, que foram divididas em 5 grupos, de acordo com a
sua localização na região de estudo. São eles: Praia da Jureia, foz do Rio Ribeira de Iguape, nordeste da Ilha,
centro da Ilha e sudoeste da Ilha. A primeira etapa consistiu em uma pré-análise de algumas lâminas de cada
grupo com o auxílio do microscópio petrográfico Olympus BX51, verificando a ocorrência de determinados
grupos de minerais pesados, que são principalmente: zircão, turmalina, anfibólios, piroxênios, rutilo e
cianita. Logo neste estágio inicial foi possível observar a assinatura de cada grupo de lâminas. A Praia da Jureia,
a nordeste, é muito rica em hornblenda e egirina-augita. A maior parte dos grãos da região é angulosa ou muito
angulosa. O grupo de amostras coletadas na foz do Rio Ribeira de Iguape tem composição muito semelhante à
da praia. A abundância relativa de minerais instáveis somada à morfologia dos grãos presentes nas amostras
sugere pouco transporte nos dois grupos citados. No nordeste da Ilha Comprida, no entanto, a assembleia de
minerais pesados é composta principalmente por turmalina e epidoto (pistachita). A porção central da Ilha
apresentou uma abundância maior dos ultraestáveis. Por fim, o sudoeste da Ilha é muito rico em turmalina e
zircão, com pouca presença do rutilo. Em todos os grupos citados, os sedimentos tendem a ser arredondados a
sub-arredondados. Os dados obtidos sugerem que a foz do Rio Ribeira de Iguape e praia da Jureia sofrem forte
influência de rochas ígneas e metamórficas, que contribuem com a alta porcentagem relativa de piroxênios e
anfibólios nestas duas áreas. Já o sinal da Ilha Comprida sugere um aporte sedimentar diferente: os sedimentos
sofrem intenso retrabalhamento costeiro, resultando em grãos arredondados. De acordo com a concentração dos
minerais pesados analisados e sua representatividade na amostra, foram selecionadas três lâminas de cada grupo
para a segunda etapa, que consiste na contagem de grãos pelo “método da fita”, discriminando os diferentes
minerais. No caso da análise de variedades específicas de minerais pesados, foram analisadas, também,
diferentes espécies minerais que possam indicar áreas fonte distintas em cada parte do sistema estudado. As
características analisadas foram aquelas visíveis ao microscópio óptico como cor, padrão de zoneamento e
morfologia. O mineral mais representativo, que foi encontrado em todas as amostras, foi o zircão; por isso, ele
foi escolhido para ser analisado em termos varietais em todos os grupos de lâminas. O aprofundamento dos
estudos acerca do sistema Ilha Comprida e Rio Ribeira de Iguape se faz importante na medida em que aplica
novas técnicas, de modo a permitir uma identificação e uma interpretação mais seguras a respeito da gênese do
sistema, de que forma ele interage com o meio e se altera por ele. A análise de variedades específicas de
minerais pesados pode ser ainda mais aprimorada por meio de análise geoquímica e/ou estrutura interna, que a
autora deixa como sugestão para trabalhos posteriores.
Apoio: Universidade Federal do Paraná, Petrobras, Projeto Caruaçu e CNPQ.
Palavras-chave: Minerais pesados, Sedimentar, Proveniência.
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Current studies in fluvial sedimentology attempt to investigate what factors control the dynamics and the
stratigraphic organisation of ancient distributive fluvial systems (DFSs). Models focus primarily on
palaeohydraulic reconstructions from sediments, with little or no attention to palaeosols. This approach
invariably results in the loss of important palaeoclimatic and palaeomorphologic information that are keys for
unravelling the temporal and spatial dynamics of DFSs. This work proposes a palaeocatena model for the
distribution of palaeosols and sediments in an Upper Cretaceous semiarid distributive fluvial system. Detailed
facies architecture analysis and palaeosol descriptions were applied to deposits of the Upper Bauru Group at the
northeastern margin of the Bauru Basin, southeast Brazil. Overall, 12 lithofacies, 4 pedotypes and 5 architectural
elements were described and interpreted in 45 outcrops distributed for 60 km along the palaeocurrent direction in
a total area of 450 km2. The fluvial system was divided in three zones. The proximal zone is formed of a
complex of amalgamated channel deposits interbedded with Inceptisols. The intermediate zone displays a more
complex arrangement between channel deposits that are separated by interchannel and ribbon channel deposits.
In this scenario, Inceptisols are developed over channel deposits, compound Entisol profiles overprint proximal
interchannel deposits whereas Vertisols are placed in more distal interchannel areas. The distal zone is
characterised exclusively by interchannel deposits alternated with sparse ribbon channels, both associated to
composite palaeosol profiles showing intense gleying. Two palaeocatena models were constructed from the
Serra da Galga Formation. Perpendicular to the palaeoflow direction, the palaeocatena is controlled by channel
avulsion and active sedimentation. Entisols and Inceptisols occupy the topographically elevated channel belt
ridge where sedimentation is more active and inter-avulsion period is short. Vertisols, however, occupy flat
topographic lows on the alluvial surface where bedload sedimentation is rare. A second palaeocatena pattern is
encountered parallel to the palaeoflow direction where the distribution of palaeosols is additionally controlled by
the groundwater level. The proximal zone is constituted by well-drained palaeosols, with progressive increase in
the appearance of gleying features in the intermediate zone, culminating in the predominance of palaeosol
profiles completely affected by gleying at the distal zone of the fluvial system. These palaeocatena patterns
permit to assume a tridimensional framework for the distribution of sediments and palaeosols in ancient
distributive fluvial systems, where palaeosols show a strong correlation with deposits and the region they occur
in the fluvial system. The integrated sediment-palaeosol approach unravelled pivotal information on: (i) the
palaeotopographic reconstruction of ancient DFSs, (ii) the down-system groundwater profile and its oscillations,
(iii) the inter-avulsion period of channels, (iv) the sedimentation rate and (v) the palaeoclimatic control on the
architecture of deposits and palaeosols. Finally, by applying a detailed palaeocatena approach that genetically
combines sediments and palaeosols, we advance towards a more refined tridimensional model for DFSs where
palaeosols can be applied as robust tracers for the stratigraphic organisation of distributive fluvial systems in the
geological record.
Acknowledgement: São Paulo Research Foundation (FAPESP), process nº 2018/10574-8
Keywords: distributive fluvial system, palaeosol, palaeocatena
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A Bacia do Espírito Santo, com 129.429 km² de extensão, sendo 12.417,8 km² em terra e 117.012,3 km² em mar
(Oliveira, 2016), é, geologicamente, limitada a leste pelo Complexo Vulcânico de Abrolhos, ao sul pelo Alto de
Vitória e a oeste pelo embasamento cristalino. Ao norte, contudo, o limite com a Bacia de Mucuri é apenas
geográfico (Vieira et al. 1994). Em produção desde o final dos anos 60, a bacia tem a diversidade de tipos de
fluidos em seus reservatórios como característica predominante, podendo apresentar desde acumulações de gás
natural e óleos leves até de óleos extrapesados. Nesse sentido, existem diversos parâmetros utilizados na
classificação de óleos, dentre os quais destaca-se a densidade. De modo geral, a densidade relativa do óleo é
inversamente proporcional à escala API, a qual foi criada pelo American Petroleum Institute (API). De acordo
com a Portaria ANP nº 9/2000, existe quatro categorias de óleo conforme o seu Grau API, sendo estas leve (API
≥ 31°), mediano (API 22° ≤ API < 31°), pesado (10° ≤ API < 22°) e extrapesado (< 10°). Uma vez que conhecer
as características do petróleo é fundamental para os processos que o envolve, influenciando diretamente nos
projetos de produção, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição espacial da qualidade do óleo
na Bacia do Espírito Santo, a partir dos dados de Grau API dos seus principais campos obtidos no website da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), utilizando, para tal, o software ArcGis.
Como resultado verificou-se que os fluidos na porção offshore da bacia são mais leves e os na sua porção
onshore tendem a ser mais pesados. Essa constatação pode ser correlacionada com a origem desses
hidrocarbonetos na área, uma vez que na parte emersa são encontradas rochas geradoras lacustres da fase rifte e
o trapeamento dos reservatórios é, majoritariamente, relacionado às falhas do rifte, enquanto que na porção
marítima, as geradoras são de origem marinha da fase drifte e, em geral, o trapeamento se dá pela halocinese
(ANP, 2017). Contudo, quando observada a parte onshore da bacia de forma isolada, nota-se a presença de todos
os tipos de óleos, sendo predominantes o pesado. Segundo Trindade (1987) a temperatura dos reservatórios é o
fator que melhor se relaciona com o Grau API do óleo presente na porção emersa da bacia, onde, de maneira
geral, a qualidade tende a piorar em direção à sua borda oeste, devido a menor profundidade dos reservatórios e,
consequentemente, menor temperatura.
Palavras-chave: Bacia do Espírito Santo, petróleo, Grau API.
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A Bacia do Parnaíba está situada na região Nordeste do Brasil, compreendendo uma área de aproximadamente
665.888 km2. Caracteriza-se como sendo uma bacia de interior cratônico com idade paleozoica e preenchimento
de rochas sedimentares e ígneas que variam desde o Ordoviciano até o Cretáceo. Esta bacia foi, e continua
sendo, objeto de estudos sedimentológicos, estratigráficos, geofísicos e de recursos minerais e energéticos.
Atualmente esta bacia é a quinta maior produtora de gás natural do Brasil. As formações Pimenteiras e Itaim
(Devoniano) apresentam em seu registro estratigráfico folhelhos com expressiva quantidade de Carbono
Orgânico Total (COT), o que as potencializa como possíveis rochas geradoras de hidrocarbonetos na bacia. Tal
particularidade está relacionada aos sucessivos eventos de inundação marinha tão característicos das bacias
paleozoicas brasileiras durante o Devoniano. O atual trabalho tem como objetivo caracterizar os constituintes
mineralógicos presentes nos folhelhos das formações Pimenteiras e Itaim, no poço 3VL-3-PI, a partir do método
de difração de raios X. A metodologia do atual trabalho está baseada na análise de amostras por difração de
raios, a partir do método do pó, para a determinação das diferentes espécies mineralógicas que caracterizam a
rocha total. Além disso, empregou-se uma técnica para determinação dos diferentes argilominerais presentes
nessas formações. Antes de serem submetidas à leitura no DRX, as amostras foram moídas em almofariz de
porcelana e peneiradas em malhas de 200 mesh. A seguir, separou-se aproximadamente 5 g de material para
leitura de rocha total. A análise de rocha total permitiu identificar as seguintes fases minerais: quartzo,
muscovita/ilita, biotita, caulinita, haloísita, calcita, dolomita, gipsita, apatita, glauconita, zeólitas e albita. Além
desses minerais, foram detectadas distâncias interplanares referentes a minerais expansivos dos grupos da clorita
e da esmectita. Para a interpretação desses minerais foi necessário realizar a análise da fração fina da rocha. Para
tanto, utilizou-se uma metodologia baseada nos conceitos da Lei de Stoke, a qual leva em consideração o tempo
de decantação das diferentes partículas em virtude de suas dimensões. Após a separação do material fino, as
amostras foram lidas em três condições diferentes: (i) seca ao ar, (ii) submetidas ao etilenoglicol por 12 h e (iii) e
aquecidas a 500°C por uma hora.
Palavras-chave: Formações Itaim e Pimenteiras, Difração de raios X, Bacia do Parnaíba.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DA INFLUÊNCIA HALOCINÉTICA NOS RESERVATÓRIOS
CARBONÁTICOS ALBIANOS DOS CAMPOS DE PAMPO E LINGUADO, BACIA DE CAMPOS
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Os campos de Pampo e Linguado estão localizados próximo à costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos.
Estes campos são produtores há mais de 20 anos e apresentam importantes acumulações de óleo e gás em rochas
carbonáticas plataformais do Grupo Macaé, na seção pós-sal da bacia. A plataforma carbonática foi desenvolvida
durante o Albiano, e sofreu deformação rúptil por falhas lístricas observáveis em toda extensão do campo de
Pampo. Considerando a relevância dessas estruturas, faz-se necessário uma análise cinemática mais detalhada do
Grupo Macaé, para investigar a influência da halocinese na sua formação. Em particular busca-se compreender
os efeitos causados pela mobilização dos evaporitos para acomodação dos reservatórios e migração dos
hidrocarbonetos. Com base em dados sísmicos 3D e de 15 poços, foi realizada a interpretação sísmica e análise
estrutural das falhas do Cretáceo superior que deformam os carbonatos da Formação Outeiro e Quissamã. As
falhas foram interpretadas através da identificação do rejeito e interrupção dos refletores, apresentando direção
preferencial de mergulho para ENE, evidenciando que o deslocamento se deu em direção ao depocentro da
bacia. Além disso, foram realizadas as interpretações dos horizontes correspondentes ao topo do Grupo Macaé,
topo do Grupo Lagoa Feia e demais horizontes auxiliares, tendo como base os marcadores e perfis de poços, que
forneceram informações importantes em relação à litologia e permitiu a observação da continuidade dos
refletores e dos padrões de fácies sísmicas. Com a interpretação foi constatado que os planos de falha estão
restritos as rochas carbonáticas do Grupo Macaé, e também foi observada uma fina camada de anidrita no topo
do Grupo Lagoa Feia, constituindo sal relicto. Esse vestígio de evaporito coincide com a base dos planos de
falha mapeados, indicando uma relação direta entre a halocinese e a deformação rúptil da região. A partir dos
resultados obtidos, é possível propor que as falhas lístricas do Grupo Macaé foram desenvolvidas devido aos
esforços tectônicos da halocinese, enquanto o sal migrava para o depocentro da bacia. Em relação à influência no
reservatório, interpreta-se que as falhas afetaram de maneira positiva, possibilitando que os planos se tornassem
rotas preferenciais de migração de hidrocarbonetos. Além disso é possível concluir, através da observação dos
crescimentos de seção, que a deformação foi singenética à deposição dos carbonatos.
Apoio: Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo – UENF; Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis; UFRRJ.
Palavras-chave: Interpretação sísmica, Halocinese, Bacia de Campos.
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ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA EM ALTA RESOLUÇÃO DOS CARBONATOS MICROBIAIS
DE PLANÍCIE DE MARÉ DA FORMAÇÃO LAGOA DO JACARÉ - GRUPO BAMBUÍ- NORTE
DE MINAS GERAIS
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1

Este trabalho consiste em um levantamento estratigráfico de alta resolução sobre os carbonatos microbiais da
Formação Lagoa do Jacaré, Grupo Bambuí. O Grupo Bambuí aflora sobre o Cráton São Francisco e é constituído
de sequências sedimentares pelítico-carbonáticas de idade Ediacarana - Cambriana. Esse grupo registra o
preenchimento de uma extensa bacia do tipo foreland, em resposta à edificação diacrônica dos orógenos Brasília
(a oeste) e Araçuaí (a leste) entre o fim do Neoproterozóico e o início do Paleozóico. A Formação Lagoa do
Jacaré compõe uma de suas unidades carbonáticas, sendo ela o objeto de investigação deste trabalho. A área de
estudo localiza-se próximo ao alto estrutural de Januária, nos arredores da cidade de Ubaí, norte de MG, onde
afloram apenas os carbonatos não deformados dessa formação. A fim de compreender o registro dos carbonatos
microbiais da Formação lagoa do Jacaré, foram levantados 24 perfis verticais em campo, em escala de detalhe
em uma área de aproximadamente 20 km2 nas margens do córrego Riacho Grande, Ubaí, Minas Gerais. A partir
dos perfis verticais levantados, foi confeccionada uma seção composta com aproximadamente 40 metros de
registro da Formação Lagoa do Jacaré, os quais foram interpretados como depósitos de planície de maré, através
das litofácies identificadas. Entre elas há dois principais grupos: um que corresponde às fácies
organossedimentares, sendo elas compostas por laminitos microbiais com três principais texturas distintas e
Trombólitos; o outro grupo em que a gênese das fácies não está diretamente atrelada à atividade biológica são
compostas por mudstone, floatstone, Brecha, entre outros. Com auxílio da análise de seções delgadas, das
associações de fácies e da análise estratigráfica de detalhe do registro, pode-se ter melhor entendimento do
padrão de empilhamento da planície de maré estudada. Inicialmente, observou-se um padrão regressivo nos
primeiros 23 metros do registro. Para o topo, o registro passou a ter um padrão transgressivo. Esses padrões
foram interpretados a partir dos ciclos T-R de alta frequência, identificados por meio das variações dos
subambientes da planície de maré, como as zonas de supramaré, intermaré, inframaré, interpretados por
intermédio do estudo de associação de fácies. A análise estratigráfica de alta resolução dos carbonatos microbiais
da Formação Lagoa do Jacaré contribui para melhor compreensão da evolução paleoambiental e paleogeográfica
dos sedimentos depositados na Bacia Bambuí durante o Ediacarana - Cambriano.

Palavras-chave: Carbonatos Microbiais, Planície de Maré, Formação Lagoa do Jacaré.
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CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DA FORMAÇÃO CORUMBATAÍ NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
Cibele Carolina MONTIBELLER1, Guillermo Rafael Beltran NAVARRO 2, Antenor ZANARDO2, Thaís
Güitzlaf LEME1
1
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A norte do município de Mineiros (GO), ocorre uma área de exposição da Formação Corumbataí com
aproximadamente 100 m de comprimento e 25 m de altura, na qual foram coletadas amostras para análise
geoquímica. A Formação Corumbataí nesta exposição é constituída predominantemente por siltitos com
intercalações de arenitos finos, lentes de bone beds, e ocorrências de diques clásticos. Mineralogicamente é
constituída predominantemente por quartzo e feldspatos (plagioclásio e feldspato potássico), muscovita/illita,
biotita e sílica amorfa, além de turmalina, apatita, bioclastos fosfáticos, clorita, rutilo, zircão, opacos, granada e
óxi-hidróxidos. Nesta seção, os teores de SiO2 variam entre 63,68% e 89,58%, TiO2 entre 0,14% e 0,71%, Al2O3
entre 4,79% e 17,12%, Fe2O3T entre 1,44% e 6,19%, MnO entre 0,01% a 0,21% (apenas uma amostra apresenta
valor mais elevado, de 0,79%), MgO de 0,25% a 3,13%, CaO de 0,06% a 0,86% (com uma amostra
apresentando valor anômalo de 3,11%), Na2O de 0,05% a 2,87%, K2O de 0,3% a 7,52% e P2O5 variando de
0,03% a 0,35%. As amostras apresentam fortes correlações negativas de TiO2, Al2O3, Fe2O3T, MgO e K2O em
relação ao SiO2, enquanto CaO, Na2O, P2O5 e MnO não apresentam correlações. Quimicamente são
classificadas, segundo o sistema SandClass, predominantemente como “wackes” e arcósios, e secundariamente
como litoarenitos e sublitoarenitos. No diagrama de função discriminante F1 versus F2, observa-se o predomínio
de fontes com características de rochas sedimentares quartzosas, com menores contribuições de rochas ígneas
félsicas e máficas. As razões K2O/Al2O3 e SiO2/Al2O3 variam entre 0,3 e 0,58, e 3,73 e 19,54, respectivamente,
indicando moderada a alta maturidade composicional e derivadas de fontes que foram pouco intemperizadas
quimicamente. Nos diagramas do tipo Spider para elementos terras raras (ETR), o padrão de distribuição com
relação à crosta continental superior (UCC) é sub-horizontal, com leve empobrecimento e enriquecimento de
ETRL (ETRs leves) em relação a ETRP (ETRs pesados) (La(N)/Lu(N) = 0,26 – 2,19, La(N)/Eu(N) = 0,78 – 1,85,
Gd(N)/Lu(N) = 0,36 – 1,76), com valores de ETRP mais próximos aos valores do UCC do que os valores de
ETRL. Nos spiderdiagramas de LILE (elementos litófilos de raio iônico grande), HFSE (elementos de alto
campo de força) e ETRs, as amostras apresentam padrão sub-horizontal, com leve enriquecimento de LILE em
relação a HFSE, fracas a moderadas anomalias negativas de Ba, Ta, Cr e Ni, e fortes anomalias negativas de Sr.
As características químicas desta seção indicam maturidade químico-mineralógica, sendo que estes resultados se
associam diretamente à seleção mineralógica mais efetiva em determinados níveis, incluindo maior predomínio
de minerais granulares, como quartzo e feldspatos, em detrimento a outros minerais detríticos, como
argilominerais, e advogam proximidade da área-fonte, maior contribuição relacionada ao retrabalhamento de
sequências sedimentares ou metassedimentares e pouca ou nenhuma contribuição de rochas ígneas
intermediárias ou máficas, sendo que a área fonte foi provavelmente submetida a intemperismo físico mais
efetivo que o intemperismo químico.
Apoio: CAPES (bolsa DS), CNPq (proc. nº 165724/2017-0) e Universal CNPq (proc. nº 422883/2016-6).
Palavras-chave: litogeoquímica, Permiano, Grupo Passa Dois.

91

ANÁLISE QUANTITATIVA E DESCRITIVA DE MADEIRAS PETRIFICADAS DO
LABORATÓRIO DE PALEONTOLOGIA E MICROPALEONTOLGIA DO DEGEO-EM-UFOP
Malena da Cruz Cunha1, Scarlety Ellen Patrocínio Santos2, Jorge Gabriel Martins Gomes Junior3, Lucas
Nascimento Passos 4, Ramon Messias Martins 5, André Gomide Vasconcelos6
1

Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
malena.cunha@aluno.ufop.edu.br
2
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
scarlety.santos@aluno.ufop.edu.br
3
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
jorge.gomes@aluno.ufop.edu.br
4
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
lucas.passos@aluno.ufop.edu.br
5
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
ramon.messias@ufop.edu.br
6
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail:
andre.vasconcelos@ufop.edu.br

O presente trabalho apresenta uma descrição de lenhos fósseis petrificados, com elevado nível de preservação,
depositados na Coleção de Paleontologia do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto. Trata-se de 54 amostras de troncos que apesar de estarem depositadas na referida
instituição desde o início do século XX, até o momento, não haviam sido devidamente descritas e tombadas. Os
procedimentos metodológicos basearam-se na quantificação de espécimes, descrição morfológica (comprimento
máximo e diâmetro) e coloração (cartela padrão Munsell). Também foram verificados o peso das amostras, os
minerais predominantes no processo de fossilização, assim como feições tafonômicas associadas a agentes
físicos e biológicos. A avaliação dos diâmetros indica um valor máximo de 40 cm com média igual à 12,66 cm e
o comprimento máximo de 45 cm sendo a média 13,79 cm. Quanto à variação das cores, verifica-se que as
mesmas ocorrem entre vermelho (R), amarelo (Y) e laranja (YR), com variantes de croma e valor. Em relação
aos processos de fossilização, 97% das amostras se apresentam substituídas, sendo 88% silicificadas, 9%
substituídas por carbonatos de cálcio, e 3% estão carbonificadas. Todas as amostras tratam-se de fragmentos de
troncos, com morfologias – em planta – circulares ou elípticas, tendo suas extremidades, predominantemente
fraturadas irregularmente. Dentre as estruturas tafonômicas, preservadas, e causadas por agentes biológicos, a
mais evidente está associada à perfuração de insetos (isópteros). Cerca de 15% das amostras apresentam essas
estruturas certamente produzidas em momento anterior à fossilização dos espécimes. Como a coleção
paleontológica foi realocada diversas vezes parte das informações sobre origem e responsáveis pelas coletas, se
perderam ao longo das décadas. A documentação disponível indica diversas procedências, entre elas, no Brasil
(bacias do Paraná, Araripe e Amazonas), Chile (Las Pampas) e Estados Unidos da América (Idaho, Oregon,
Wisconsin e Washington). Mediante a isso, todo o material foi devidamente descrito e fotografado. Tais
informações farão parte de um catálogo de fósseis depositados na coleção da instituição. A próxima etapa das
atividades será a descrição mineralógica dos fósseis por meio de seção delgada e difração de raios-X.
(espaçamento simples 1,0)
Apoio:
Palavras-chave: paleobotânica, tafonomia, ação de isópteros
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O PAPEL DO SAL NA CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS PETROLÍFEROS DA BACIA DE
SANTOS: UMA REVISÃO DOS MODELOS DE ACUMULAÇÃO ALIADA A UM PANORAMA DA
PRODUÇÃO DA MAIOR BACIA PRODUTORA DO BRASIL
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A Bacia de Santos se localiza na região sudeste da margem continental brasileira e totaliza cerca de 350.000 km²
até uma lâmina d’água de 3.000 m. É limitada a norte pela Bacia de Campos (Alto de Cabo Frio) e a sul pela
Bacia de Pelotas (Alto de Florianópolis). A fase transicional, correspondente ao topo da supersequência pós-rifte
(Moreira et al., 2007), foi marcada pela presença de ambiente subaquoso restrito, instalação de clima semi-árido
e atuação da Dorsal de São Paulo como barreira para as incursões marinhas, com deposição de uma sequência
evaporítica no Aptiano de 2000 m de espessura, correspondente à Fm. Ariri. A movimentação do sal em direção
ao depocentro da bacia está relacionada à subsidência termal, além do intenso influxo sedimentar clástico. Os
modelos de acumulação de hidrocarbonetos na Bacia de Santos estão intimamente relacionados à dinâmica da
sequência evaporítica correspondente à Fm. Ariri, que atuou como selo de alta eficiência para os reservatórios da
seção rifte (play pré-sal) e como janela para a migração para os reservatórios da seção drifte (play pós-sal). O
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão do papel do sal na acumulação de hidrocarbonetos, com base em
bibliografia já publicada, além de um panorama atual dos campos em produção. Os modelos de acumulação na
bacia foram primeiramente definidos por Chang et al. 2008, e incluíam a Seção Rifte, a Fm. Guarujá, o Mb.
Ilhabela, turbiditos do Senoniano e a Fm. Marambaia. No entanto, com o avanço de estudos geológicos e
geofísicos e aumento dos investimentos em tecnologia, principalmente na região do polígono do pré-sal, os
reservatórios puderam ser melhor definidos e caracterizados. Primeiramente, foi realizado o levantamento
bibliográfico de trabalhos já consolidados, novas proposições e figuras explicativas para entendimento dos
modelos de acumulação de hidrocarbonetos. Linhas sísmicas previamente interpretadas foram selecionadas, de
modo a ilustrar estes modelos, além de ter sido realizada a interpretação de uma linha sísmica na área do Campo
de Búzios, na seção pré-sal na bacia. Por último, foram levantados dados de produção, com elaboração de tabela
e mapa que oferecem um entendimento visual do atual panorama dos campos da bacia, quanto ao reservatório
em produção. Atualmente, 28 campos estão em fase de produção na Bacia de Santos. Dentre estes, 21 produzem
no pré-sal (formações Itapema e Barra Velha), que produziram juntos 1.495.212,80 bbl/dia em maio de 2019. Os
outros 7 campos produzem em reservatórios do pós-sal: 4 na Fm. Itajaí-Açu, 2 na Fm. Marambaia e 1 na Fm.
Itanhaém, com produção equivalente a 46.349,13 bbl/dia no mesmo mês. Estes dados confirmam a importância
do sal como componente primordial para que a Bacia de Santos seja, atualmente, a maior bacia produtora de
hidrocarbonetos do país. Futuramente, investimentos no pós-sal poderão ser estimulados com o aumento de
investimentos e do fator de recuperação. Quanto ao pré-sal, a estimativa é um aumento crescente da produção,
conforme o avanço de estudos e tecnologia específica. Frente a um cenário de crescente demanda energética, o
pré-sal insere o Brasil em posição privilegiada no mercado internacional.
Palavras-chave: Bacia de Santos, pré-sal, evaporitos.
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O principal objetivo deste trabalho foi a classificação do tipo de porosidade de rochas carbonáticas da seção
albiana da Bacia de Campos (Formações Outeiro e Quissamã), em seis poços localizados na parte sudoeste da
bacia, próximo ao Campo de Peregrino (poços 1-OGX-6-RJS, 1-OGX-25-RJS, 3-OGX-21D-RJS, 3-OGX-36DRJS, 3-OGX-54-RJS e 3-OGX-56D-RJS), cedidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). A metodologia aplicada foi a do perfil de desvio de velocidade (Velocity-Deviation
log), que relaciona o desvio (diferença) da velocidade da onda P medida em relação à velocidade calculada a
partir de algum perfil de porosidade com os tipos de porosidade em carbonatos. Desvios positivos, acima de
500m/s, caracterizam porosidades do tipo intrafóssil ou móldica; desvios nulos, entre -500m/s e 500m/s, indicam
porosidades do tipo interparticula, intercristalina ou microporosidade; e desvios negativos, abaixo de -500m/s,
podem ser causados pela presença de fraturas, gás ou problemas na parede do poço. Neste trabalho, foram
utilizadas a porosidade total da ressonância magnética nuclear (RMN), a porosidade neutrônica e a porosidade
calculada a partir do perfil de densidade usando valores padrão para calcários. Os tipos de porosidades
interpretados a partir dos valores dos desvios foram comparados com imagens obtidas a partir de ferramentas
acústicas e de microrresistividade para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos. Todas as análises foram
realizadas no software Interactive Petrophysics (IP). Os desvios calculados para o intervalo correspondente à
Formação Outeiro apresentaram valores majoritariamente negativos e os da Formação Quissamã apresentaram
valores nulos a positivos na porção inferior e valores nulos a negativos na porção superior. Nos intervalos de
reservatórios em que foram encontrados indícios de óleo e/ou gás, os desvios são, em maioria, nulos, indicando
porosidades do tipo interpartícula, intercristalina ou microporosidade. Em diversos intervalos foi encontrada uma
boa correlação entre os tipos de porosidades indicados pela aplicação da metodologia de desvio de velocidade e
as imagens acústicas e de microrresistividade, como na detecção de fraturas e especialmente na detecção de
padrões gerais das formações. A porosidade que apresentou melhor correspondência foi a obtida pela ferramenta
de ressonância magnética. Foi reconhecida também uma relação entre os desvios calculados e as porcentagens de
fluidos livres nos carbonatos da Formação Quissamã, identificados pela ferramenta de ressonância magnética
nuclear, com desvios positivos representando maiores valores de fluidos livres e desvios negativos indicando
valores menores destes.
Palavras-chave: Petrofísica de poço, Carbonatos, Bacia de Campos.
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A Formação São Carlos é uma unidade do Cretáceo Superior que ocorre de forma localizada na fronteira leste da
Bacia Bauru. Essa formação contém arenitos, siltitos e folhelhos ricos em fósseis. Os folhelhos indicam um
sistema deposicional de lago profundo, sob um longo período sem aporte sedimentar com acumulação de matéria
orgânica. Apesar dos estudos paleontológicos e paleodeposicionais realizados nesta unidade nos últimos anos,
pouco se conhece sobre as condições tectônicas e climáticas que atuam nos primeiros estágios da sedimentação.
Faz-se necessário também, compreender a correspondência estratigráfica dessa formação com outras unidades da
Bacia Bauru. Devido à similaridade das fácies argilosas da Formação São Carlos com as fácies da Formação
Araçatuba, no oeste do estado de São Paulo, a hipótese deste trabalho consiste em avaliar a correspondência
entre essas formações e a proveniência, intemperismo e clima da Formação São Carlos. Para essa avaliação, foi
necessário compreender a evolução geológica da margem leste da bacia de Bauru. Dessa forma, realizaram-se
estudos geoquímicos utilizando Fluorescência de Raios-X em arenitos, siltitos e folhelhos da Formação de São
Carlos. Utilizando os óxidos dos elementos maiores foi possível obter o índice de intemperismo químico, os
valores variam de 57,12 a 71,58%, indicando processos moderados de intemperismo, possivelmente associados
ao clima semi-árido que afetaram a área de origem. A partir de gráficos de razões foi possível definir a fonte das
rochas como sedimentos quartzoso e rochas intermediárias; rochas félsicas e sedimentos reciclados; rochas
intermediárias e félsicas. Valores elevados de TiO 2 nas amostras são indicativos de fontes máficas. O diagrama
ternário indica que o ambiente tectônico era equivalente à margem continental passiva. Com base nos elementos
maiores e traços, suas razões, e dados já publicados da bacia, foi elaborado um modelo paleogeográfico da borda
leste da Bacia Bauru, concluindo-se que a área fonte dos sedimentos foi constituída por rochas félsicas e
máficas, com grande influencia de sedimentos reciclados. A fonte desses sedimentos é proveniente do
soerguimento da Serra do Mar, constituída por granitos e gnaisses e também por rochas alcalinas do
Soerguimento Alto Paranaíba, mas com menor influência na sedimentação. A influência de rochas máficas nos
sedimentos é proveniente dos basaltos da Formação Serra Geral, extensos na Bacia Bauru, que são o
embasamento da Formação São Carlos. Comparando os valores obtidos da Formação São Carlos com os dados
já publicados da Formação Araçatuba, foi possível concluir que apesar das facies e o sistema deposicional serem
semelhantes, as fontes de sedimento das formações são diferentes. Na região mais a leste na bacia, os sedimentos
são provenientes do soerguimento da Serra do Mar e do soerguimento Alto Paranaíba, além da influência dos
basaltos da Formação Serra Geral. Em relação à porção oeste da bacia, Formação Araçatuba, a proveniência é
decorrente do soerguimento Alto Paranaíba. Apesar dos resultados obtidos, é necessária uma maior compreensão
da extensão da Formação São Carlos em relação à Bacia Bauru.
Apoio: FAPESP-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Projeto 2015/17632-5: Sedimentação
e pedogênese das sequências continentais Cretáceas das Bacias Bauru, Sanfranciscana, Parecis e Neuquén.
Palavras-chave: Intemperismo Químico, Proveniência Sedimentar, Bacia Bauru.
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A Bacia do Paraná possui dois sistemas petrolíferos com potencial para geração e acumulação de
hidrocarbonetos. O Grupo Itararé, pelo histórico de exploração, é o melhor alvo exploratório da bacia, possui
espessos intervalos de arenitos com qualidade de reservatório moderada a boa, acumulações de gás e condensado
e também está em contato direto com a rocha geradora, folhelhos devonianos da Formação Ponta Grossa.
Contudo, os reservatórios são altamente complexos devido ao seu ambiente de sedimentação ser dominado por
fluxos gravitacionais com influência glacial. Estudos de análogos de reservatórios são utilizados visando o
melhor entendimento da distribuição espacial das suas propriedades, já que muitas características de
reservatórios não permitem a observação direta devido a sua profundidade e limitações dos dados de
subsuperfície. Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o potencial de reservatório do Grupo Itararé,
bem como o entendimento de suas heterogeneidades, esse estudo visa preencher a lacuna de dados quantitativos
em análogos e a correlação entre os dados petrofísicos, fácies e associações de fácies, utilizando dados de
testemunhos e afloramentos nas regiões de Mafra e Doutor Pedrinho, Santa Catarina. Foram analisadas fácies
sedimentares de 2 afloramentos e 3 testemunhos com o intuito de avaliar a variação das heterogeneidades
presentes nas sucessões arenosas de forma a integrar dados de superfície e subsuperfície, e compreender a
continuidade lateral de acordo com as correlações estratigráficas. Foram utilizados equipamentos como,
gamaespectrômetro, fluorescência de raios-x portátil e minipermeâmetro para aquisição dos dados petrofísicos e
geoquímicos. Descrições sedimentológicas e petrográficas também foram realizadas. Como resultado, 15 fácies
foram descritas, sendo que arenitos com gradação normal e maciços apresentaram os valores mais elevados de
porosidade (9 a 32%) e permeabilidade (68 a 222 mD). Os valores API para as fácies com gradação normal
obtiveram a maior variação (63° a 152° API). Em relação às fácies de arenito maciço a variação foi menor (61° a
103° API). As análises geoquímicas relativas aos elementos SiO 2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2 foram utilizadas para
avaliar a relação dos argilominerais na composição das amostras. Nos arenitos finos o óxido de ferro está
associado à cimentação e argilominerais. Ambas as fácies estão associadas a fluxos turbidíticos de alta e baixa
densidade. Esses turbiditos são associados à fácies deformadas e remobilizadas por depósitos de transporte em
massa. Nesse caso, a porosidade e permeabilidade são menores e a continuidade lateral é baixa. Como
conclusão, as melhores fácies reservatório do Grupo Itararé são associadas a porções mais distais ao talude, em
direção ao interior da bacia e da influência de escorregamentos e fluxos de detritos, onde as fácies turbidíticas
são mais espessas com raras ocorrências de diamictitos intercalados.
Apoio: Projeto CNPq (461650/2014-2)
Palavras-chave: reservatórios heterogêneos, fluxos turbidíticos, depósitos de transporte em massa
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EVOLUÇÃO HOLOCÊNICA DO ARQUIPÉLAGO FLUVIAL DO RIO AMAZONAS À
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Os processos fluviais alternam-se no tempo e espaço, sendo definidos pela distribuição da velocidade e
turbulência do fluxo dentro do canal. São processos dependentes entre si e resultam não apenas das mudanças no
fluxo, como também da carga existente. Dentro desse contexto incluem-se os processos de erosão e deposição
que estão entre os elementos mais dinâmicos da paisagem fluvial holocênica amazônica. O presente artigo teve
por objetivo realizar uma análise multitemporal do arquipélago fluvial localizado no rio Amazonas à montante
da cidade de Parintins - AM, a partir da sobreposição vetorial de dados obtidos em uma série histórica de
imagens Landsat adquiridas nos intervalos de 1985, 1998 e 2015. E para alcançar esse objetivo, foi realizado
levantamento das imagens para a análise multitemporal de forma gratuita no acervo do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE, e no acervo do Instituto U.S. Geological Survey. Para este trabalho foram utilizadas
imagens Landsat 5 e 8 dos anos de 1985, 1998 e 2015 na órbita/ponto 229/62 e com 30 m de resolução espacial.
A área de interesse do estudo é recoberta por uma única cena Landsat e as imagens utilizadas foram selecionadas
com a mínima cobertura de nuvens e datas de aquisição coincidente com período de vazante, para evitar
possíveis interferências da variação do nível do rio. Analisando os dados coletados no período total, verificou-se
que os processos fluviais mais significativos atingiram as costas sinuosas e a face montante do complexo de
ilhas. Dentre os processos erosivos, inclui-se erosão das margens, erosão parcial em ilha e erosão total em ilha.
Com relação à deposição, houve acréscimo em ilhas, novas ilhas formadas, barras laterais acrescidas à planície
de inundação, colmatação de lagos e deposição em diques marginais. A migração do canal revelou que os
processos fluviais foram mais intensos no intervalo entre 1985-1998 e que as taxas de erosão foram superiores as
de deposição para todo período estudado.

Palavras-chave: Dinâmica fluvial, Erosão, Deposição.
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O estudo do sistema petrolífero de maneira integrada e a simulação geológica e estatística preliminar do alvo
permitem diminuir os riscos envolvidos na análise técnica e econômica de um campo. O conceito de sistema
petrolífero, que compreende a ocorrência dos seguintes fatores que levam à formação das acumulações de
hidrocarbonetos: (i) rocha geradora, (ii) migração, (iii) rocha reservatório, (iv) rocha selante, (v) armadilhas e
(vi) sincronismo. Dentro da avaliação de sistemas petrolíferos encontram-se a incerteza e o risco. O termo
incerteza designa a faixa de valores, em representação probabilística, que uma variável pode obter. O termo risco
surge quando as decisões deixam de ser baseadas somente em informações geo-científicas, sendo fundamentadas
nas possibilidades do retorno financeiro decorrente da descoberta e no custo das atividades exploratórias,
necessárias para o sucesso econômico. Um prospecto é definido como a locação ou a provável locação de uma
acumulação de hidrocarbonetos (líquidos ou gasosos) suficientemente bem definida por apresentar viabilidade de
perfuração. Este trabalho mostra como se efetua a avaliação de risco para um prospecto exploratório, com um
resultado final que abrange a integração da avaliação do risco geológico (conceito do sistema petrolífero, de
prospecto e plays), a distribuição probabilística do volume de hidrocarbonetos no prospecto, plano de
desenvolvimento da engenharia e o prospecto econômico. Para a avaliação de prospectos foram utilizados cinco
poços do Campo de Namorado, sendo estes NA01A, NA06D, NA12, NA26D e NA33D. Com a definição dos
poços, os dados de entrada – para a análise do risco geológico – referentes a estes poços foram trabalhados por
dois métodos diferentes, sendo o primeiro pelo software GeoX e o segundo por Otis e Schneidermann (1997). O
método utilizando o software GeoX, fornece resultados mais abrangentes devido a capacidade do software de
trabalhar com múltiplas probabilidade (Programa Monte Carlo). Dessa maneira consegue-se alcançar respostas
com maiores volumes de óleo para cada prospecto. O método de Otis & Schneidermann (1997), fornece
resultados próximos aos observados pelo software GeoX para cada prospecto, mesmo trabalhando sem o auxílio
computacional. Este é um método que pode ser aplicado sem receio em trabalhos futuros sobre análise de
prospectos, mas com resultados esperados de menor volume (os prospectos apresentaram uma diferença para
menos em relação ao GeoX de aproximadamente 0.5 x 106m3 de óleo equivalente). O uso de ambos os métodos
é válido para uma análise de risco geológico em prospectos petrolíferos, desde que se usem os mesmo
parâmetros (premissas) para que haja maior equivalência dos resultados obtidos.
Palavras-chave: Prospecto, Probabilidade, Risco
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A Formação São Carlos localiza-se próximo as cidades de São Carlos e Ibaté, ao longo de um riacho situado na
Fazenda Nossa Senhora de Fátima (FNSF). O Membro FNSF é composto por intervalos argilosos, cuja porção
inferior da camada FNSF 2 é denominada Camada Ibaté, estando relacionado estratigraficamente às porções
mais altas das Formações Adamantina e Uberaba do Grupo Bauru. É caracterizada por uma biota fóssil de
grande diversidade composta por vegetais (palinonomorfos e charcoals), invertebrados (ostracodes,
conchostráceos, bivalves e gastrópodes) preservados como moldes e vertebrados (escamas ciclóides e ossos de
teleósteos). As amostras foram observadas com o auxílio de um estereomicroscópio e as investigações se
sucederam com imagens obtidas através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), juntamente com um
detector EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) e no
laboratório do Instituto de Geociências da UNICAMP, e por análises com mapeamento elemental por microfluorescência de Raios X (μ-XRF) baseada em luz Síncrotron no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
(LNLS). O imageamento por MEV permitiu a visualização de piritas framboidais e remanescentes de biofilmes
intimamente ligados aos fósseis de ostracodes. O mapeamento por μ-XRF identificou a distribuição desse
mineral nas amostras sendo, em alguns casos, a presença de enxofre e ferro não limitada apenas aos fósseis, mas
também se expandindo para a matriz rochosa. Os fragmentos de carvões de queimada (charcoals) foram
separados a partir do método padrão para amostras de sedimentos ricos em matéria orgânica, a fim de realizar
uma separação mais eficiente desse material da matriz. Foram utilizadas para isso 10 g de três amostras
diferentes e 100 ml de HNO3 (30%) para cada uma, até que o material fosse desintegrado ou facilmente
quebrável. Os mais preservados desses foram separados com o auxílio de um estereomicroscópio e analisados
em MEV. Nas imagens foram identificados elementos de vaso, placas de perfuração, pontiaduras, fibras
delgadas e possíveis espessamentos de parede. Ainda foram encontrados tricomas de plantas vasculares
apresentando espinhos ou ramos. Os charcoals são oriundos da combustão incompleta de lenhos de
angiospermas, devido à presença, principalmente, de vasos e fibras de sustentação, que são elementos
característicos da estrutura de dicotiledôneas. A Camada Ibaté foi depositada no final do Santoniano, momento
clímax das queimadas do chamado “Grande incêndio do Santoniano”, evento interpretado como uma série de
eventos associados à atividade vulcânica. Esse intervalo de tempo também é marcado por grandes mudanças na
vegetação, de modo que as angiospermas expandiram o seu domínio prosperando nos ambientes perturbados
pelas queimadas. Assim, a deposição da Camada Ibaté ocorreu num ambiente lacustre onde houve a
possibilidade de ação de sulfobactérias, que possivelmente induziram a precipitação da pirita por meio da
decomposição da matéria orgânica. Esse processo está relacionado a condições anóxicas geradas na interface
sedimento-água aliado a uma sedimentação mais lenta, concordando com a deposição siltito-argilosa dessa
unidade.
Apoio: Os autores agradecem à FAPESP e ao CNPq pelo investimento para o desenvolvimento desta pesquisa
(FAPESP 2016/20927-0), e ao LNLS (proposta n⁰ 20170642).
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O Grupo Corumbá representa importante registro das mudanças globais ocorridas na transição NeoproterozicoPaleozoico que antecederam a diversificação da vida macroscópica cambriana. Para isso, investigações
geoquímicas vêm sendo conduzidas em conjunto com análises faciológicas, as quais têm demonstrado a
ocorrência de brechas sedimentares que são chave para a formulação dos modelos paleogeográficos.
Significativas ocorrências de brechas são identificadas em situações diversas na Formação Bocaina e na base da
Formação Tamengo. A proposta do presente trabalho é apresentar os diversos tipos encontrados, suas
interpretações faciológicas e suas características distintivas. Na Formação Bocaina as brechas são constituídas
por intraclastos de fosforito, mudstone, silexito e quatrzo-arenito, além de fragmentos atribuídos a estromatólitos
(colunares e dômicos) com evidências de pouco retrabalhamento. Nessa unidade ocorrem também brechas
sedimentares com intraclastos em placas, caracterizando tepees, originados sob condições evaporíticas,
evidenciadas pela presença de pseudomorfos de minerais evaporíticos. Expressiva brecha ocorre na base da
Formação Tamengo, com clastos da Formação Bocaina subjacente (fosforitos, mudstones, arenitos, ooid
grainstone) e do embasamento (gnaisse) com ocorrência ao longo da Serra da Bodoquena, no alinhamento das
cidades de Bonito e Bodoquena, estendendo-se até a região de Corumbá. Essa brecha, na base da Formação
Tamengo, marcaria expressivo rebaixamento do nível relativo do mar, proporcionando erosão do embasamento,
o qual poderia ser relacionado a algum evento global, seguido de evento transgressivo. A transgressão teria
proporcionado sedimentação de dezenas de metros de mudstone e folhelhos orgânicos, com registro de
icnofósseis e metazoários e preservação de matéria orgânica por soterramento. A brecha basal encontra-se
associada a valores negativos de δPDB13C (ao redor de -2 ‰) e os calcários pretos do evento transgressivo à
incursão positiva, com valores ao redor de +5 ‰. Ao longo da Serra da Bodoquena, ocorrem ainda brechas
tectônicas, associadas aos falhamentos inversos da Faixa Paraguai (Brasiliano), diferenciadas das brechas
sedimentares pela litologia única dos clastos (dolomito) e orientação dos cristais de calcita na matriz.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Processos 16/06114-6 – Projeto
temático e 2018/17854-6 Iniciação Científica)
Palavras-chave: Brecha, Grupo Corumbá, Serra da Bodoquena, Formação Tamengo, Formação Bocaina.
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The reservoir modeling is a fundamental step in the understanding of the depositional architecture of the
sedimentary bodies and the distribution of their petrophysical properties in the initial stages of development of a
field. The application of geostatistical methods in the modeling of facies and petrophysics allows the
identification of the main reservoir targets. In situations with low data volume, it is possible to access the
uncertainties associated with these models through the creation of several equiprobable simulation scenarios.
The present research proposes the application of geostatistical tools of Plurigaussian Simulation and Gaussian
Sequential Simulation to the facies modeling and effective porosity estimation in the turbidite reservoirs of the
Peregrino Field, located in the Campos Basin, southeastern Brazil. The methodology includes 4 main steps: (1)
facies determination and effective porosity estimation using core-log data; (2) structural framework building; (3)
geostatistical modeling; and (4) assessment of the simulation models. The results of the stochastic simulations
were later compared to the input values by means of the analysis of error matrices. For this, a blind test was
performed in 3 control wells, randomly chosen from the 34 available in the data set. The well log analysis and
seismic interpretation allowed compartmentalization of the reservoir interval in two stratigraphic levels with
distinct depositional and petrophysical characteristics separated by a sealant surface. The upper interval has a
laterally amalgamated deposition pattern cut posteriorly by erosive surfaces. The thickness of their reservoir
bodies vary from 12 to 40 meters and have lower clay volume and larger porosities than the lower interval. The
lower interval is characterized by the predominance of discrete channels and lobes with thicknesses between 8
and 60 meters. The average porosity obtained for the field was 25% with up to 39% in the reservoir facies. The
facies simulation model, analyzed with the error matrices, presented a success rate of 76% in the representation
of the global conditioning data, describing efficiently the depositional pattern of the sedimentary bodies along
the field. The results of the blind test demonstrated the efficiency of the plurigaussian simulation algorithm in
the reproduction of the characteristics of the original distribution along the simulation grid, presenting up to 95%
accuracy in relation to the conditioning data of the reservoir facies at the well locations. The probabilities
distribution of effective porosity simulations along the field showed a strong correlation between this variable
and the distribution of reservoir facies obtaining an expected result for similar fields reported in the literature.
Grants: Sinochem Petróleo Brasil Ltda, UNICAMP Development Foundation (FUNCAMP), Institute of
Geosciences, UNICAMP.
Key-words: Reservoir Modeling, Peregrino Field, Geostatistics.
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Three types of aeolian depositional systems are known: dry, wet and stabilised by vegetation. These types are
considered end-members because mixing and overlapping are common in present environments. In the
geological record, mixed dry/wet systems are not commonly recognised and aeolian systems stabilised by biotic
control are restricted to the Phanerozoic.
Two atypical Proterozoic aeolian systems are herein described: a mixed dry/wet system (Galho do Miguel
Formation - GdMF) and a system stabilised by biotic effects (Venkatpur Sandstone Formation - VSF).
The GdMF (SE Brazil) is a Mesoproterozoic unit 2,500 m thick, constituted by very fine- to medium-grained
metasandstone. Two vertically and laterally interbedded architectural elements can be described: (i)"crossstratified and planar parallel-laminated beds" and (ii) "flat beds". The first element is constituted of
superimposed sets of planar- and trough cross-stratifications, 1-8 m thick, which represents compound or
complex dunes (draas) formed of climbing of minor dunes in dry regime. They are alternated to beds with
horizontal or low-angle planar-parallel laminations, associated to dry interdune areas. "Flat beds" are composed
of horizontal and continuous layers, 0.01-0.7 m thick, showing climbing translatent strata, adhesion ripple and
vortex ripple structures, and isolated simple sets of cross-stratifications. "Flat beds" represent low-lying areas
with near-surface water table, periodically flooded, displaying isolated and small dunes. "Cross-stratified and
planar parallel-laminated beds" probably constituted "isles" above the water table where the construction was
associated to climbing of the bedforms in dry environment. "Flat beds" formed in low-lying areas, close to or at
the water table, where the construction was controlled by water. In both systems, the rising of the water table
controlled the accumulation. The GdMF is an example where dry and wet aeolian environments coexisted.
The VSF (SE India) is a Neoproterozoic unit, 300 m thick, composed of very fine- to coarse-grained sandstone.
This is constituted of three elements, alternate in stochastic way in vertical succession: (i) "cross-stratified
sandstone", (ii) "planar-laminated sandstone" and (iii) "flat bedding sandstone". "Cross-stratified sandstone"
formed in a dune field of small and isolated transverse dunes. "Planar-laminated sandstone" deposited on a dry
sand sheet. "Flat bedding sandstone" is constituted of biolaminites, associated to other microbially induced
sedimentary structures, and alternated with adhesion and vortex ripples. This element formed on a damp,
occasionally wet, sand sheet. "Flat bedding sandstone" is frequently alternated to the other elements; each time
that this element covered the underlying deposits, it determined their accumulation. VSF is an example of
Proterozoic aeolian system developed with the crucial contribution of biotic effect.
Financial support: FAPESP, 2017/03649-9.
Key-words: Precambrian aeolian system, microbial communities, water table
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Palaeosols provide an important palaeoenvironmental record in continental sedimentary successions. In many
sedimentary successions, including in the Esplugafreda Formation (Palaeocene of Catalonia), palaeosols
constitute more than 80% of the accumulated thickness. Thus, palaeosol analysis is an essential tool to better
understand palaeoenvironmental conditions, controlling factors and temporal/spatial evolution of ancient
continental depositional systems. This study describes palaeosols observed within the uppermost 80 m of the
mud-prone alluvial succession of the Esplugafreda Formation, and interprets palaeoenvironmental conditions
that prevailed during their development. The Esplugafreda Formation is up to 300 m thick and represents the
distal portion of an alluvial system for which pebbly sandstone and sandstone bodies constitute channel,
crevasse, levee and sheet-like architectural elements, whereas intervening metre- to decametre-thick
palaeopedogenised mudstones constitute interchannel elements. Two pedotypes are distinguished: the Areny and
El Pont d'Orrit pedotypes, which are dominant in the lower and upper parts of the studied succession,
respectively. The Areny pedotype is composed of two horizons: (i) reddish brown mudstone, 1-4 m thick, with
diffuse small slickensides and cylindrical greyish green mottles, 15-20% by volume distribution; (ii) reddish
brown mudstone, 0.5-1.5 m thick, with calcareous nodules up to 20% in distribution. Microcodium is a common
structure in both the horizons. El Pont d'Orrit pedotype is composed of two horizons: (i) light olive brown
mudstone, 1.7-3 m thick, containing botryoidal gypsum nodules; (ii) reddish brown mudstone with greyish green
mottles, 25-60% in distribution. Both the pedotypes have thick horizons, diffuse horizon boundaries; interlayered
muddy deposits with preserved sedimentary structures are absent. The palaeosol profiles comprise B horizons;
the C horizon is not observed and the A horizon is not distinguishable. The El Pont d'Orrit pedotype differs from
Areny pedotype by virtue of horizons with low chroma, the presence of gypsum nodules and reduced amounts of
slickensides; Microcodium and calcareous nodules are almost absent. Both pedotypes are indicative of the
widespread and continually ongoing accumulation of mudstone via non catastrophic flow processes in an alluvial
overbank setting at a high rate where pedogenesis kept pace with the sedimentation. Thus, these palaeosol
profiles can be defined as cumulative. Given the widespread presence of slickensides these palaeosols are
classed as Vertisols, though the variation of humidity within the soil was unlikely to have been extreme based on
the small dimensions of the slickensides. Low chroma in El Pont d'Orrit pedotype records a more humid soil,
linked to a relative increase of the water table. The presence of gypsum nodules and rarefaction of Microcodium
are probably related to saline ground waters. The decreasing abundance and size of slickensides in El Pont
d'Orrit pedotype can be ascribed to a more constant humidity in these soils.
Financial support: CNPq 4285312018-0.
Key-words: Palaeocene, alluvial system, palaeosols
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The complexity of desert environments is commonly underestimated in paleoenvironmental reconstructions.
These systems are natural laboratories to identify paleoclimatic and paleoenvironmental variations, atmospheric
circulation patterns and landmasses reorganizations. Nevertheless, these deposits are generally reduced to
extensive dune fields and large-scale cross-stratifications. Simplified analysis results in incomplete
representations of desert environments and loss of information about sedimentary processes, depositional
dynamics and stratigraphic evolution, which causes over-simplification of the depositional models. Desert
systems may be dry or wet, whereas complex systems may shift between these end-members throughout space
and time. This work is based on the complex arid record of the Areado Group, Lower Cretaceous of the
Sanfranciscana Basin, previously interpreted as alluvial fans, fluvial, lacustrine and aeolian facies laterally and
vertically connected. In this sense, this work applied outcrop-based facies and architectural analyses in order to
evaluate space-temporal evolution of the arid environments. The sedimentary succession consists of sandstones,
siltstones and mudstones, with rare conglomerate, chert and limestone lenses. The succession was subdivided in
saline lake, inner saline flat, outer saline flat, dune field and interdune deposits, organized in wet-dry playa lake
(PL) and aeolian (AC) cycles. PL cycles include even-parallel stratified sandstones that vertically pass to
sandstones with calcite nodules. Bottommost deposits include small-scale (>3 cm) nodules occurring as skeletal
to irregular-shaped isolated crystals, whereas the nodules in the top of the beds are well-developed, with augen
and popcorn morphology, sometimes composing displacive crystal aggregates up to 20 cm diameter. PL cycles
reflect shallowing and salinization upward, with calcite pseudomorphically replacing efflorescent salt crusts,
followed by displacive diagenetic growth. This system is overlain by progradational dune fields occasionally
interbedded to thin interdunes, composing AC cycles. Interdune beds consist of lenticular sandstones with evenparallel stratification and wave ripples conformably overlain by dune field strata up section, which is defined by
thick cross-bedded sandstones with wind ripples and grain fall laminae. Lateral thickness variations of interdune
beds and predominantly non-erosive contacts with aeolian dunes suggest changes in dune/interdune climb
angles. High-frequency drying upward cycles evidence the long-term climatic changes, with increasing
aridization of the depositional environment. In this sense, it is likely that the interplay between climatic changes
and tectonics controlled water table fluctuations and lateral transitions between arid environments, as well as the
long-term evolution of the depositional system.
Key-words: Cretaceous, Sanfranciscana Basin, arid environments
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A Formação Irati tem grande importância em vários contextos como, por exemplo, marco estratigráfico da Bacia
do Paraná, na correlação entre os continentes pré-ruptura do Gondwana pelos fósseis e na quantidade de matéria
orgânica presente em seus estratos. A proximidade e associação com rochas básicas mesozoicas intrusivas é vista
como responsável pela maturação da matéria orgânica, levando à geração de petróleo. A Mineração Amaral
Machado está localizada na região de Saltinho - SP, no quilometro 57,3 da Rodovia Cornélio Pires (SP-127). Ali
é explorado o calcário dolomítico em uma camada homogênea de cerca de 3m de espessura, recoberta por
folhelhos ricos em matéria orgânica e intercalados com camadas centimétricas de calcários e de silexitos. O
quadro geológico é ideal para o estudo desta associação entre a Formação Irati, rochas intrusivas e falhas e
fraturas. A estrutura local é representada por bancos de calcário deslocados formando dois blocos abatidos para
SW, desnivelados por zonas de falhas normais de rejeito de mergulho bem acentuado, isoladas ou
anastomosadas em arranjo multi-nucleado das falhas, paralelas a subparalelas, com rejeitos totais entre 3m
(primeiro conjunto de falhas) e 10m (estimado pelo desnivelamento do banco calcário, não aflorante). As zonas
de falhas (ou zonas de dano) se organizam nos limites dos blocos deslocados e as zonas de dano alcançam entre
1,5m a 0,5m de largura, nas quais são reconhecidos duplexes distensivos, horstes e grábens alternados, zonas
brechadas, leques distensivos, entre outras feições nas mais variadas escalas, desde centimétricas até métricas.
Zonas brechadas ocorrem em contatos ora bruscos ora irregulares, balizados por rochas afaníticas pretas,
foliadas, que não permitiram a passagem do óleo, servido de selantes. Nas camadas heterolíticas, devido à
plasticidade dos folhelhos ocorrem dobras de arrasto associadas aos planos de falhas, indicando também o
sentido de movimento nos planos de falha. Nos carbonatos, as falhas são representadas por contatos bruscos
entre as camadas. As zonas de fraturas no banco principal de calcário apresentam mergulhos mais altos que as
falhas, são abertas preenchidas com calcita ou com sinais de dissolução e de precipitação (drusas de calcita) e,
como feição de destaque, apresentam forte exsudação de petróleo ao longo de seus planos. As falhas tem
orientação preferencial NW-SE, as zonas principais mergulham 60º para SW, acompanhadas de feições
antitéticas inclinadas para 70 para NE. As fraturas com indicação de abertura e forte exsudação tem também
orientação preferencial NW-SE, subverticais. Em termos regionais, as zonas de falhas estão associadas aos altos
e baixos estruturais reconhecidos na região, servindo de limite para o Horste de Pau D’Alho e o Graben da
Fazenda Milhã, estruturas estas associadas ao chamado Lineamento Tietê. O conjunto de falhas normais e de
fraturas abertas indica sistema local distensivo, com projeção do eixo mínimo de paleotensões em NE-SW, subhorizontal. O quadro reconhecido representa interessante objeto de investigação do ponto de vista das fraturas
como vias de migração de hidrocarbonetos e do material da zona de falha servindo de selante, aprisionando o
óleo na camada de calcário confinada no bloco alto, definindo modelo de trapa estrutural.
Apoio: Projeto LINEAS (Termo de Cooperação UNESP/PETROBRAS).
Palavras-chave: Análise Estrutural, Trapa Estrutural, Carbonatos, Falha Selante, Lineamento Tietê.
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A compreensão dos processos físicos que atuam nos sistemas deposicionais é importante porque estes processos
influenciam os eventos deposicionais, geram estruturas sedimentares e seus respectivos corpos sedimentares. O
reconhecimento de corpos sedimentares de diferentes escalas (e.g. dunas), seus padrões de migração e
estratificações associadas, são essenciais para a construção de modelos de barras formadas dentro de canais
fluviais. Modelos de barras são fundamentais para o entendimento e interpretação de depósitos antigos. Durante
os últimos anos houve um avanço significativo na compreensão dos depósitos de rios entrelaçados, usando
principalmente técnicas indiretas (e.g. georadar, fotografias aéreas). Porém, poucos são os modelos criados a
partir de afloramentos, perdendo assim informações detalhadas das estruturas sedimentares que permitem uma
melhor interpretação dos depósitos. A escassa quantidade de modelos de barras utilizando afloramentos foi a
motivação para realizar este estudo. O trabalho aqui apresentado contribui com um modelo de barras simples,
detalhando a sua organização e evolução interna. A unidade intermediária da Formação Furnas apresenta
características próprias de sistemas canalizados com fluxo unidirecional. Por este motivo, afloramentos desta
unidade foram escolhidos para realizar este trabalho. A área de estudo está concentrada no Canyon do Guartelá,
localizado no Parque Estadual do Guartelá, no estado de Paraná, sudeste do Brasil. Mediante análise de fácies,
hierarquização de superfícies limitantes e análise de paleocorrentes, foi reconstruída a evolução e organização
interna de barras entrelaçadas simples descritas na Formação Furnas. Os principais resultados encontrados
foram: i) o reconhecimento de quatro litofácies (arenito com estratificação cruzada de pequeno porte, arenito
com estratificação cruzada de porte médio, arenito com estratificação cruzada de baixo ângulo e arenito com
estratificação cruzada de grande porte) que representam a organização interna das barras; ii) a hierarquização de
cinco ordens de superfícies limitantes; e iii) a identificação de barras simples como unidades individuais de
deposição. A análise e integração dos resultados obtidos fornecem argumentos robustos de que estas barras
foram geradas em sistema de canais entrelaçados influenciados por flutuações periódicas no nível da água. A
sobreposição destas barras simples deu origem a um elemento arquitetural denominado “sheet braided”.
Palavras-chave: organização interna de barras, canais entrelaçados, elemento arquitetural.
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Este trabalho apresenta a integração das análises palinológicas, palinofaciológicas e organogeoquímicas
(COT/S e Pírólise Rock-Eval) realizadas em 14 amostras de sedimentos aflorantes pertencentes à Formação
Tremembé, Bacia de Taubaté. As amostras foram coletadas na pedreira de exploração de argila esmectita –
Extrativa Santa Fé – situada no bairro do Padre Eterno, Município de Tremembé – SP. A Formação Tremembé é
composta por um pacote de rochas microclásticas (argilitos, siltitos e folhelhos) e conhecida por seu rico jazido
fossilífero de vertebrados (Alvarenga, 1990); palinomorfos (Yamamoto, 1995; Melo, 2003; Antonioli et al 2008,
Bernardes-de-Oliveira et al. 2014); flamingos e coprólitos de crocodilos (Carvalho & Fernandes, 1987); insetos e
crustáceos (Martins, Neto 1989 e Martins- Neto & Mezzalira, 1989,1991); fragmentos de peixes e ostracodes
(Mandarin de Lacerda et al. 1997).
O principal objetivo do trabalho foi caracterizar a matéria orgânica presente nesses sedimentos e dar
inferências quanto sua composição orgânica, maturidade, preservação e ao potencial redox do ambiente.
Os dados obtidos mostram predomínio de material orgânico de origem autóctone representado por
matéria orgânica amorfa (MOA) e algas Botryococcus braunii e Pediastrum em excelente estado de preservação,
seguido por vegetais superiores (grãos de pólen, esporos, fitoclastos e tecidos cuticulares).
Análise palinológica mostra uma rica e diversificada palinoflora, composta por espécies representativas
do Oligoceno, como: Laevigatosporites ovatus, Cicatricosisporites dorogensis, Dacrydiumites florinii,
Podocarpidites marwickii, Echinatisporites sp., Polypodiaceiosporites potoniei, Psilatricolporites operculatus,
Crototricolporites sp., Proteacidites sp., Striatopollis catatumbus, Verrucatosporites usmesis, Zonocostites
ramonae. A alta frequência de grãos de pólen bissacados atribuíveis às coníferas, representados principalmente
por Podocarpidites e Dacrydiumites, aliado a presença de espécies de pteridófitas, permite sugerir condições
paleoambientais em clima temperado, com presença de nichos úmidos para época de deposição.
Os resultados geoquímicos apresentam valores de Carbono Orgânico Total (COT) alcançando 18,9%. Os
dados de Pírólise Rock-Eval mostram a curva de S2 com até 127,63 mg HC/g de rocha, indicando alto potencial
para a geração de hidrocarbonetos. O índice de hidrogênio com valores variando entre 148,78 a 675,29 mg
HC/g, demostra excelente qualidade do conteúdo orgânico. Foi possível classificar o querogênio como sendo dos
tipos I e II em condições características de alto potencial para geração de óleo.

Palavras-chave: Palinologia, Geoquímica Orgânica, Bacia de Taubaté.
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A Bacia do Parecis está no centro-oeste da plataforma sul-americana, na porção sul do Cráton Amazônico,
cobrindo 500.000 km², aproximadamente. Ao norte e a oeste, é limitada pelas rochas do Craton Amazônico, que
constituem seu embasamento, e a leste e a sul, os limites são as faixas Araguaia e Paraguai, respectivamente.
Aproximadamente 6000 m de rochas do Paleozóico, ao Cenozóico formam a bacia. Apesar de ampla cobertura de
levantamentos magnéticos e gravimétricos, a bacia do Parecis carece de investigações geofísicas. A maioria das
análises de variações na estrutura e espessura crustal são provenientes de investigações sismológicas e
gravimétricas de escala continental. Recentemente, interpretações de resultados de função do receptor do Craton
Amazônico sugeriram espessura média de 37 km para a bacia do Parecis, porém esses dados são concentrados em
uma pequena porção da bacia. A estrutura térmica pode auxiliar na compreensão da evolução crustal, da
sismicidade e do comportamento reológico. Dados de fluxo de calor não são suficientes para definir estruturas
térmicas de escala regional, por serem escassos, provirem de profundidades relativamente rasas e por serem
passíveis a contaminações com anomalias superficiais. A superfície Curie, calculada a partir de dados magnéticos
por técnicas de domínio de frequência, é alternativa clássica para entender a estrutura térmica da crosta.
Tradicionalmente, o cálculo é feito usando o método centróide, onde a profundidade do centro e do topo magnético
são estimadas a partir do coeficiente angular obtido pelo ajuste de uma reta nos pequenos e grandes números de
onda, respectivamente. Diversas investigações aplicaram essa técnica com sucesso, apesar de suas limitações,
como a necessidade de grandes janelas, fontes não correlacionadas e complexidades na interpretação do contexto
geológico. Um dos desafios do método é escolher um tamanho de janela grande o suficiente para conter os
comprimentos de onda da base magnética sem contaminar o espectro com ambientes magnéticos em torno dele.
Investigações sobre o embasamento magnético vem apontando que a profundidade Curie pode representar o nível
onde rochas magnéticas são substituídas por rochas não magnéticas, se correlacionado com a descontinuidade de
Mohorovic (Moho), uma vez que o manto é considerado não-magnético. Recente investigação da superfície Curie
da América do Sul, com dados do EMAG2, apontou que a profundidade do embasamento magnético do sudeste
do Cráton Amazônico, abrangendo a bacia dos Parecis, assume valores entre 30 e 45 km, estando no mesmo nível
ou poucos quilômetros abaixo da Moho. O objetivo do presente trabalho é apresentar o cálculo da superfície Curie
da bacia do Parecis a partir de soluções analíticas de equações exponenciais obtidas por transformação de Fourier
em janelas 250 km x 250 km de dados magnéticos. Os valores de profundidade magnética encontrados neste
trabalho variam entre 27 a 60 km, um pouco maiores do que os resultados anteriores. As profundidades mais rasas
ocorrem nas porções leste e oeste da bacia, enquanto valores mais profundos estão no centro da bacia. É possível
que profundidades superiores a 50 km possam ser soluções superestimadas, sugerindo a necessidade de mais testes
usando diferentes tamanhos de janela.
Apoio: PIBIC/CNPq; Universal CNPq – 420534/2016-4; CPRM/SGB; IG/UnB.
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O estudo de zonas de falhas em arranjos de partição de deformação se baseia na caracterização de exemplos
observados por completo na escala local, para aplicação por analogia em sistemas regionais. No Parque do
Varvito, em Itu-SP, ocorrem ritmitos do Grupo Itararé que, por seu contrastante destaque entre as camadas claras
e escuras, permitem o reconhecimento de pequenos deslocamentos entre elas. O afloramento está localizado ao
longo do Lineamento Tietê que, em termos estruturais, representa extensa zona de fraturas regional. No solo do
patamar principal do Parque do Varvito ocorrem zonas de fraturas paralelas a subparalelas, escalonadas com
arranjos multinucleados em sistema transcorrente destral principal direcionado N40W, acompanhado de leques,
arcos e dúplexes direcionais distensivos ou compressivos, de escalas decamétricas a centimétricas. As zonas de
fraturas foram capturadas em planta a partir de documentação fotográfica, obtida com o auxílio de uma tela
móvel de 1,20 m por 0,90 m, quadriculada em 30 cm, deslocada sistematicamente ao longo das suas direções
principais. Com o recobrimento parcial das fotografias, foram montados mosaicos que permitiram a
recomposição dos traços das zonas de fraturas. Na parede da antiga cava, ao lado do patamar principal, foi
documentada uma estrutura tipo flor ou palmeira. Os dados estruturais foram levantados em campo, com
caracterização de falhas transcorrentes, falhas normais e falhas inversas, a partir do reconhecimento de planos de
falhas, estrias e deslocamentos entre os estratos. O quadro é marcado pelo sistema principal transcorrente destral
N50W/subvertical, constituído por falhas e fraturas ora contínuas por segmentos métricos, ora segmentos
centimétricos escalonados. As falhas normais ocorrem em pequenos traços escalonados, em pequeno ângulo em
relação aos traços transcorrentes, ajustados em leques (splays) do tipo rabo-de cavalo ou em sigmoides tipos
dúplexes ou arcos distensivos. Têm orientação preferencial N30W com alto ângulo de mergulho para NE ou SW.
Discretos arranjos sigmoidais formam altos, indicando feições de ejeção em dúplexes compressivos, associados
a falhas inversas direcionadas N70-80W, também de alto ângulo de mergulho. Na parede, os traços se projetam
em profundidade em pequenos rejeitos de falhas normais, caracterizando feição geral tipo flor negativa. Os
traços destas falhas se ramificam com convergência em profundidade, associados a zonas de brechação nas
proximidades da intersecção dos planos. A variação do ângulo de mergulho aparece associada à mudança das
camadas, indicando refração. Em profundidade, os traços ficam verticalizados e, com a inversão local do
mergulho do plano de falha, mostram rejeitos de falhas inversas. Os valores de rejeito não são homogêneos ao
longo do perfil das falhas, indicando tanto zonas de terminação de falhas quanto participação de componente
direcional da deformação, conforme reconhecido em planta. A configuração permite interpretar que as falhas são
decorrentes de um regime de esforços compressivos na direção N30W, com partição da deformação em arranjos
distensivos ou compressivos em função do plano de falha que acomodou a deformação local. A distribuição de
estruturas caracteriza zona de fraturas com diferentes respostas deformacionais do maciço rochoso, no caso
interpretadas como decorrentes de um único pulso deformacional, que pode ser utilizada como análogo para
interpretação da deformação associada ao Lineamento Tietê.
Apoio: Projeto LINEAS (Termo de Cooperação UNESP/PETROBRAS).
Palavras-chave: Zona de fraturas, Partição da deformação, Análise estrutural, Lineamento Tietê.
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A Bacia do Jaibaras localiza-se no setor norte da Província do Borborema, ocupando áreas dos estados de Ceará,
Piauí e Maranhão. Inicialmente, foi descrita como uma bacia tipo rifte gerada pela reativação rúptil de estruturas
pré-cambrianas vinculadas ao Sistema de Falhas do Lineamento Transbrasiliano. Devido ao fato de apresentar
continuidade em subsuperfície sob a Bacia do Parnaíba, a Bacia do Jaibaras foi interpretada como representante
do rifte precursor desta sinéclise. A Bacia do Jaibaras é constituída, da base para o topo, pelas formações
Massapê, Pacujá, Parapuí e Aprazível. Amostras da Formação Pacujá forneceram idades Rb/Sr ao redor de 535 ±
27 Ma, ao passo que rochas vulcânicas da Formação Parapuí apresentaram idades K/Ar entre 510 a 480 Ma,
posicionando a deposição destas unidades entre os períodos Ediacarano e Ordoviciano. No entanto não existem
datações da parte superiror da Bacia do Jaibaras (Formação Aprazível) e da base da Bacia do Parnaíba
(Formação Ipu), impedindo a comprovação da hipótese do rifte precursor. Para elucidar a questão, realizou-se
datação de zircões detríticos da Formação Aprazível pelo método LA-ICP-MS permitindo assim a identificação
de variações de áreas fontes e idades de deposição desta unidade. A comparação com dados da literatura
permitiu avançar na geocronologia das formações Aprazível e Ipu, possibilitando a identificação de grandes
mudanças na área fonte dos sedimentos, bem como importante discordância entre as unidades do topo da Bacia
do Jaibaras e da base da Bacia Parnaíba. Os dados U-Pb em zircões detríticos para a Formação Aprazível
permitiu a identificação de fontes Cambrianas, Ediacaranas e Paleoproterozoicas. Os grãos cambrianos perfazem
cerca de 16% de todos os dados, correspondem a fontes proximais, como as intrusões graníticas Meruoca e
Mucambo e, possivelmente, fontes dentro da própria bacia (Formação Parapuí). Zircões neoproterozoicos,
especialmente os de idade ediacarana, perfazem cerca de 46% de todos os dados obtidos, sendo a principal fonte
de sedimentos para a Formação Aprazível. Zircões paleoproterozoicos perfazem certa de 21% de todos os dados,
apresentando grãos de idade Statheriana, Orosiriana, Rhyaciana e Sideriana. Sendo que apenas dois grãos de
idade arqueana foram identificados. Com base nos dados geocronológicos obteve-se idade deposicional máxima
de 494,8 a 504,2 Ma (499,5 ± 4,7 Ma) para a Formação Aprazível, indicando um intervalo cronoestratigráfico
Ediacarano/Cambriano para a fase terminal de sedimentação da Bacia do Jaibaras. Interpreta-se como principais
áreas fonte da Formação Aprazível: 1) fontes cambrianas: Formação Parapuí, granitos Mucambo e Meruoca; 2)
fontes neoproterozoicas: Complexo Tamboril - Santa Quitéria, Unidade Canindé, e possivelmente Unidade
Independência e Grupo Ubajara; e finalmente 3) fontes paleoproterozoicas, provenientes de rochas que
constituem o embasamento da Província Borborema. Considerando o intervalo de idade entre 1621 Ma e 2405
Ma, as áreas fontes podem ainda incluir o Complexo Granja, a Formação São Joaquim e as unidades Canindé e
Independência. Os dados de zircões detríticos aqui apresentados sugerem idade deposicional mais jovem para a
Formação Aprazível o que reduz consideravelmente o tempo entre a deposição da última unidade da fase rifte da
Bacia do Jaibaras e da unidade basal da sinéclise do Parnaíba.
Palavras-chave: Bacia do Jaibaras, Formação Aprazível, Zircões detríticos.
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ANÁLISE PALEOAMBIENTAL DOS ESTROMATÓLITOS DE SANTA ROSA DE
VITERBO: MORFOLOGIA E GEOQUÍMICA DE OCORRÊNCIAS SINGULARES DE
MICROBIALITOS NO PERMIANO DA BACIA DO PARANÁ
Gabriel C. Antunes1, Lucas V. Warren 1, Juliana Okubo1, Lucas Inglez Dos Reis1
1

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP. E-mail: antunesgc1@gmail.com;
lucas.warren@unesp.br; julianaokubo@yahoo.com.br; lucas.inglez@unesp.br
.

Microbialitos são depósitos biossedimentares carbonáticos formados pela ação de microbiotas bentônicas
e ocorrem sob variadas formas dependendo de seu ambiente de formação, batimetria, condições hidrodinâmicas
ou mesmo da comunidade bacteriana presente. Durante o Éon Fanerozoico, microbialitos são interpretados como
estruturas bioinduzidas produzidas por organismos que se proliferam em um ambiente ecologicamente estressante
e, portanto, nocivo a outras formas de vida. Os microbialitos do Permiano da Bacia do Paraná, especialmente
aqueles descritos na Fm. Irati, são ainda pouco estudados do ponto de vista de sua morfologia, geoquímica e
paleoecologia. Desta forma, o presente trabalho buscou preencher esta lacuna no conhecimento geológico e
caracterizar o paleoambiente em que os microbialitos de Santa Rosa de Viterbo, Membro Assistência (Formação
Irati) se desenvolveram. Na área estudada foram definidas 10 fácies sedimentares distintas: i) arenito muito fino
bioturbado; ii) brecha carbonática; iii) grainstone peloidal; iv) boundstone com laminação plano-paralela; v)
boundstone pseudo-colunar inferior; vi) boundstone com laminação convexa; vii) boundstone pseudo-colunar;
viii) boundstone com laminação convexa à parabólica/turbinada; ix) marga; e x) siltitos laminados.
Morfologicamente, os corpos estromatolíticos apresentam formas variadas, constituindo biohermas de topo
convexo, parabólico ou turbinado. Esta variação de formas sugere deposição em um ambiente marcado por
variações importantes na energia hidráulica e taxa de sedimentação, sendo que formas de maior relevo sinóptico
são interpretadas como formadas em condições menos energéticas, enquanto formas de menor relevo se formam
em condições de maior energia. Da mesma forma, um maior relevo sinóptico pode indicar maior taxa de
sedimentação e/ou espessamento da lâmina d’água, enquanto um menor relevo sinóptico sugere menor taxa de
sedimentação e/ou adelgaçamento da lâmina d’água. Isto ocorre pois, quando começa a ser soterrada, a
comunidade microbial tende a crescer mais rapidamente em direção à luz. A partir da análise morfológica dos
estromatólitos também foi possível identificar uma forte orientação preferencial dos mesmos na direção NE/SW,
sugerindo uma paleolinha de costa com direção aproximada NW/SE. A análise geoquímica preliminar de
elementos maiores e traço possibilitou identificar alguns padrões interessantes nos microbialitos: i) razões Mg/Ca
muito baixas ao longo de toda a sucessão sugerem que não ocorreu dolomitização pervasiva nos carbonatos durante
a diagênese; ii) as razões Mn/Sr elevadas podem indicar percolação de fluidos meteóricos atuais ou posteriores à
diagênese; iii) uma anomalia positiva de As associada com aumento de Fe para o topo da sucessão indica a
formação de pirita/arsenopirita autigênica em ambiente redutor; iv) razões Rb/Sr relativamente elevadas no topo
da sucessão correspondem ao período de maior aporte de terrígenos na bacia, evidenciado pela camada de marga
acima dos microbialitos, sobreposta por siltitos avermelhados.

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (processo 2019/00515-7)
Palavras-chave: Microbialitos, geoquímica, paleoambiente.
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Detailed sedimentologic and stratigraphic studies of paleodeserts from the Brazilian Cretaceous are of great
potential to understand the evolution of the paleoclimate and paleogeography of Gondwana during its final
rifting stage. The Sanfranciscana Basin is a vast expanse of well-preserved desert deposits. This work presents a
detailed characterization of the eolian systems of the Três Barras Formation, in Sanfranciscana Basin,
particularly focusing on the sedimentary facies and their associations, definition of regional stratigraphic
bounding surfaces, and paleowind directions. Herein, we describe and discuss two depositional units
characterized by two distinct eolian systems bounded by a long-lived unconformity. The Lower Unit
(Barremian/Aptian) encompass a wet eolian system composed of dune and wet/damp interdunes, with rare
ephemeral alluvial deposits. A continuous paleosol horizon in the upper part of the Lower Unit records
vegetation cover, dune stabilization and the end of eolian accumulation, possibly in the late Aptian. A
stratigraphic gap with a time span from at least Cenomanian to Coniacian is proposed for the unconformity. The
Upper Unit (Santonian?/Campanian) comprises dune fields of a dry eolian system capped by the Mata da Corda
volcanic rocks. We interpret that the eolian deposits of the Upper Unit of the Três Barras Formation are
correlated to and must be considered part of the Urucuia Group that crops out in the north portion of the basin
(Urucuia sub-basin). Cross stratification dip directions obtained from both eolian systems show a consistent
sediment transport towards SSW and paleowinds coming from the northeast quadrant. The same pattern of
paleocurrents in both units reveals that the continental breakup and drifting had little influence on the surface
winds in this sector of Gondwana. The Upper Cretaceous paleowinds are coherent with global paleocirculation
models based on a high-pressure cell over the South Atlantic proto-ocean, favoring desertification in the inner
regions of the southwestern Gondwana. This work is the first detailed study of the Tres Barras Formation, which
provides new light on the discussion of atmospheric circulation pattern during the Cretaceous and the
desertification process that took place in the dawn of South America continent during and after the Gondwana
breakup.

Apoio: Petrobras (grant 2014/00519-9); CNPq.
Palavras-chave: Areado Group, Cretaceous paleowinds, paleogeographic.
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A Bacia do Paraná foi a primeira a ter sido perfurada para fins de exploração de petróleo no Brasil. Entretanto,
atualmente ainda é considerada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) como Nova Fronteira, pois contém
áreas geologicamente pouco conhecidas e desafios tecnológicos e do conhecimento a serem superados. Alguns
desses desafios são a compreensão de sua geometria tridimensional e a distribuição de seus possíveis
reservatórios, cuja complexidade está parcialmente associada à reativação de linhas de fraqueza preexistentes em
seu embasamento, em diversos momentos de sua evolução. A instabilidade tectônica da bacia é evidenciada pela
variação lateral da espessura de suas unidades litoestratigráficas, mudanças geográficas de seu depocentro,
discordâncias locais e regionais, e diques clásticos atribuídos à movimentação provocada por sistemas de falhas.
Outra evidência é a compartimentação da bacia por falhas subverticais de grandes rejeitos, associadas a diques
de diabásio cronocorrelatos aos derrames básicos da Formação Serra Geral. Tais feições estruturais tendem a se
concentrar em faixas ou alinhamentos de direções preferenciais NW-SE e NE-SW, consideradas ativas
principalmente ao longo do período Cretáceo e associadas ao processo de abertura do Oceano Atlântico. Embora
a Bacia do Paraná apresente baixa probabilidade de ocorrência de reservas economicamente viáveis de
hidrocarbonetos, alguns de seus litotipos são ideais para a formação de aquíferos. Assim, o presente trabalho visa
a caracterização tectonoestratigráfica da Bacia do Paraná na região central e sudoeste do estado de São Paulo,
com foco na identificação de possíveis reservatórios de água ou de hidrocarbonetos. A caracterização das
unidades litoestratigráficas foi feita por meio da análise de perfis geofísicos e correlação de poços, associada à
interpretação de dados sísmicos 2D. As propriedades físicas dos potenciais reservatórios – como a porosidade
(%), a permeabilidade relativa pelo uso da relação de Timur (md), os litotipos, e a saturação de água (Sw) –
foram determinadas por meio a análise de perfis de potencial espontâneo (SP) e de raios gama (GR),
principalmente. Os topos litoestratigráficos foram interpretados a partir de sua identificação no refletor sísmico,
e calibrados com os perfis de poços. Identificou-se também a distribuição regional de intrusões de rochas ígneas
básicas associadas à Formação Serra Geral, que configuram diversos níveis de soleiras de espessura variável e
difícil correlação, processo de maior dificuldade devido ao escasso número de linhas sísmicas existentes e sua
distribuição heterogênea. A fase de interpretação sísmica, entretanto, permitiu um controle geologicamente
confiável da presença de superfícies de erosão. Esses parâmetros foram utilizados na elaboração do modelo
geológico da região, além de permitir a geração mapas de distribuição de propriedades petrofísicas dos
potenciais reservatórios identificados na área, assim como a geração de mapas de proporção de fácies
reservatório, porosidade e saturação de fluido. Além de variações verticais nas propriedades físicas dos litotipos,
foram constatadas também variações laterais dessas propriedades nas proximidades das soleiras. Embora a escala
do trabalho não favoreça o refinamento de questões locais, o estudo pode contribuir na visualização de
tendências gerais, como a ocorrência de soleiras, diques e marcantes discordâncias estratigráficas que possam
condicionar a presença, distribuição e qualidade dos reservatórios.
Apoio: Agência Nacional de Petróleo, Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais.
Palavras-chave: Bacia do Paraná, Perfilagem de Poços, Interpretação Sísmica.
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A seção albiana da Bacia do Espírito Santo, abrange todo o conjunto de rochas do seu sistema petrolífero, com
calcilutitos da Formação Regência como rocha geradora secundária, arenitos das formações Regência e São
Mateus como rochas-reservatório, e litologias finas como calcilutitos e margas da Formação Regência como
selantes dos plays petrolíferos. Essa seção possui ampla variedade palinoflorística, portanto, o estudo e
refinamento bioestratigráfico dessa sequência é fundamental para o entendimento desses depósitos, bem como,
sua correlação com as outras bacias (da mesma idade). Este estudo, compreende a análise de poços localizados
nesse intervalo, com espessura de 120 m, correspondentes ao Grupo Barra Nova. Foi realizada a amostragem e
sequencial de rochas carbonáticas ricas em matéria orgânica, siltitos, e margas, localizadas acima do registro
evaporítico, onde a análise palinológica desses componentes orgânicos foi realizada. A associação
palinoflorística presente no intervalo estudado, apresentou uma associação diversificada onde predominam grãos
de pólen, com alta frequência e, grãos de Classopollis. Secundado pela presença de esporos com gêneros
identificados comuns nas associações cretáceas, como Leiotriletes, Deltoispora, Cicatricosisporites,
Crybelosporites, entre outros; em menor frequência há Gnetaceaspollenites e Equisetosporites. Há uma boa
representação de elementos do paleomicroplâncton como palinoforaminíferos e dinoflagelados. Gêneros de
dinoflagelados foram encontrados, principalmente nos níveis localizados acima dos níveis evaporíticos da seção
poço. A frequência desses representantes marinhos é baixa, porém tem grande variedade, principalmente nos
níveis carbonáticos nas profundidades de 889m até 907 m. Foram identificados os gêneros Subtilisphaera e de
Spirifenites com diferentes espécies. O aparecimento do gênero Spirifenites chebka, indica que esses estratos são
de idade aptiana. A identificação de Subtilisphaeras, assim como os outros gêneros sugerem uma influência
marinha ocorrendo nesses níveis de ambiente de rampa carbonática nesse intervalo; o registro de diferentes
gêneros de dinoflagelados, sugere que a deposição dessa seção se inicia no Aptiano e vai até o Albiano. Em
termos paleoambientais a presença do gênero Crybelosporites sugere um ambiente tipicamente continental (ex.
planícies deltaicas) intercalados com os dinoflagelados de origem marinha. Algumas discussões paleoclimáticas
já podem ser interpretadas a partir da microflora encontrada, uma vez que a presença de gêneros como
Cornetipollis são provindos de ambientes tropicais, e o gênero, Crybelosporites de clima tropical e subtropical.
Com base na associação encontrada, pode-se presumir que o ambiente deposicional onde esses intervalos foram
depositados, existe o predomínio do aporte sedimentar continental, indicado pela variedade da associação
palinoflorística, no entanto, o registro dos diversos gêneros de dinoflagelados indicam a influência de elementos
marinhos presentes nesse intervalo.
Palavras-chave: Bacia do Espírito Santo, Palinologia, Bioestratigrafia

114

MINERALOGIA DE AREIAS MONAZÍTICAS DE PRAIAS DO LITORAL SUL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Yuri Victor Melo1, Luiz Machado Filho2
1 Universidade
2 Universidade

Federal do Espírito Santo, ymelllo@hotmail.com
Federal do Espírito Santo, l.machado.filho@uol.com.br

No litoral sul do estado do Espírito Santo, foi dada continuidade à investigação mineralógica das areias
monazíticas de diversas praias dos balneários de Guarapari, Meaípe, Iriri e Marataízes. A existência dessas areias
monazíticas foi divulgada no final do século XIX e, inicialmente, elas foram exploradas por bastante tempo pela
empresa MIBRA – Monazita e Ilmenita do Brasil, até meados dos anos de 1960, para a obtenção de
concentrados de monazita, ilmenita e zirconita; posteriormente a exploração passou para a NUCLEMON, até a
década de 1980. Essas areias foram utilizadas para obtenção de compostos de tório, a partir da monazita, para
uso em energia nuclear; para produção de óxido de titânio, com a ilmenita, para a indústria de tintas; e ainda para
produção de refratários, com a zirconita. A divulgação das propriedades medicinais das “areias pretas”
(monazíticas) para o tratamento de enfermidades de articulações fomentou a ocupação turística e permanente do
litoral sul capixaba, principalmente nos balneários de Iriri e Guarapari, este último propagado como “cidade
saúde”. Apesar disso não há estudos consistentes que comprovem tais benefícios à saúde humana. Como
metodologia de estudo, foram coletados concentrados naturais de minerais pesados (areias pretas) em superfície,
entre 30 e 50 cm de profundidade, e realizadas três coletas nas seguintes praias: Praia da Areia Preta (Guarapari),
Praia de Meaípe, Praia da Areia Preta (Iriri) e Praia da Areia Preta (Marataízes), além de duas coletas na Praia do
Valadão (Guarapari). Essas amostragens foram realizadas em períodos distintos de dinâmica marinha, de
calmaria e de pós-ressaca, visando melhor resultado da pesquisa. As rochas litorâneas de Guarapari a Iriri são
sillimanita-cordierita-granada-biotita gnaisses, com frequentes veios de pegmatito e lentes de rochas
calciossilicatadas, além de ortognaisses charnokíticos e graníticos. Em Marataízes afloram ortognaisses
leucocráticos granatíferos. Na maior parte da região de estudo, para o interior, essas rochas são recobertas pelo
Grupo Barreiras, constituído por sedimentos areno-argilosos, com níveis laterizados, que podem aflorar em
falésias nas praias. Nas análises mineralógicas, em lupa binocular, constatou-se que os concentrados naturais de
areias monazíticas são constituídos, em ordem de predominância, por ilmenita, magnetita, monazita, zircão,
granada, rutilo, leucoxênio, turmalina e andaluzita, apesar disso, monazita muito abundante foi encontrada
apenas nas praias da Areia Preta e do Valadão (Guarapari) e bem amarelada a luz natural. Em Meaípe a
abundância desse mineral é bem menor e de cor amarelo pálido dominando sobre amarelo mais intenso. Já nas
praias da Areia Preta (Iriri) e da Areia Preta (Marataízes) a monazita é rara a inexistente, contradizendo a crença
de propriedades curativas de suas areias, pela radioatividade de baixa intensidade, emanada pelo tório da
monazita. A praia do Valadão apresenta areias amarronzadas, devido às menores concentrações de ilmenita e
magnetita e as altas concentrações de granada de varias cores. Como continuidade à pesquisa, serão realizadas
análises mineralógicas dos concentrados por difração de raios X e análises químicas das monazitas, visando
conteúdo de tório e ETR e se há alguma relação entre diferenças de cor e composição química.
Apoio: Museu de Minerais e Rochas, Departamento de Oceanografia e Ecologia e Pró-reitoria de Extensão,
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
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Conhecido como um dos polos cerâmicos de maior destaque da América Latina, o Polo Cerâmico de Santa
Gertrudes (PCSG), tem o diferencial de seus produtos associado aos argilitos e siltitos provenientes da Formação
Corumbataí (Neopermiano da Bacia do Paraná) aflorantes por toda a região dos municípios de Cordeirópolis,
Ipeúna, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Santa Gertrudes (SP). Devido à sua importância no mercado nacional e
internacional, o PCSG tem sido objeto constante de estudos que visam aprimorar sua produção e buscar novas fontes de
matérias-primas. O presente trabalho busca caracterizar os litotipos da Formação Tatuí (Neopermiano) quanto à sua
composição química, mineralogia e aspectos tecnológicos, com o intuito de verificar se esses materiais podem ser
aplicados como fonte alternativa de matéria-prima para o PCSG. Para isso foi realizado o levantamento geológico de
duas colunas estratigráficas da Formação Tatuí na região do município de Ipeúna, cujos litotipos foram avaliados por
meio de análises químicas, petrográficas e difratométricas, ensaios cerâmicos, os quais abrangeram testes de queima a
950º C, 1050º C e 1150º C, testes de carga de ruptura instantânea, resistência a flexura e absorção de água, e analises de
granulometria de moagem por difração de raios - X. As análises mostraram que os litotipos apresentam, de maneira
geral, granulometria fina e são constituídos principalmente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio (albita) e
filossilicatos (biotita), com concentrações secundárias de zeólita e óxidos de ferro. Os resultados da geoquímica e
mineralogia, combinados aos ensaios cerâmicos, indicaram que a os litotipos da Formação Tatuí na região do
município de Ipeúna possuem alto potencial para ser utilizado na indústria cerâmica para a fabricação de revestimentos
rústicos e não só para a cerâmica estrutural, como se acreditava baseado em sua utilização previa nas indústrias da
região de Cesário Lange, Tatuí e Laranjal Paulista.
Apoio: CAPES
Palavras-chave: cerâmica, matérias-primas, Formação Tatuí.
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A água mineral ocorre naturalmente no subsolo, com composição química e propriedades físico-químicas
distintas das águas comuns. Tais características resultam em propriedades terapêuticas ou efeitos favoráveis à
saúde, devido o teor de substâncias minerais. O uso das águas minerais no Brasil iniciou-se no período imperial,
com águas termais para fins terapêuticos, porém nos tempos atuais, a produção é voltada as águas minerais
engarrafadas. O complexo arcabouço geológico do estado de São Paulo, com o qual as águas subterrâneas estão
em contato, promovem águas com diferentes elementos e concentrações variáveis, com potencialidade para uso
como água mineral natural. Através de um zoneamento hidrogeológico e espacial é possível demarcar áreas de
interesse econômico. Desse modo, o trabalho teve como objetivo classificar as águas subterrâneas do estado,
com base no Código de Águas Minerais de 1945 (CAM), traçando seu potencial mineral em função do aquífero
alocado, com a geração de uma base cartográfica. Para isso, foram caracterizados a hidrogeoquímica de 276
dados analíticos disponibilizados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), seguido da
classificação das águas minerais segundo o CAM, com avaliação do potencial pela temperatura e pela
concentração dos elementos químicos predominantes na água. Obteve-se então, dados que puderam caracterizálas como água minerais fluoretadas, litinadas, vanádicas, seleniadas, assim como alcalina bicarbonatadas e
sulfatadas. A classificação com a temperatura determinou águas frias a hipotermais, e uma pequena fração em
hipertermais. Os resultados obtidos, demonstraram que as águas subterrâneas dos aquíferos do estado possuem
boa potencialidade econômica. Todas as amostras foram classificadas como água mineral fluoretada, seguido das
águas litinadas com ocorrência principal no Sistema Aquífero Cristalino (SAC). O vanádio encontra-se em
predominância no Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) e Sistema Aquífero Bauru (SAB). E uma menor
quantidade das sulfatadas nos poços do Sistema Aquífero Tubarão (SAT), com pontos também com
concentrações de alcalina bicarbonatadas. Por fim, o selênio de baixíssima expressão no Sistema Aquífero
Guarani (SAG) e SASG.
Palavras-chave: Águas minerais, aquíferos, código de águas minerais
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A região do Vale do Ribeira contempla importantes depósitos de Zn/Pb hospedados no Complexo Peral,
compreendendo mineralizações do tipo SEDEX (sedimentar exalativo). Um dos importantes exemplos destes
depósitos é o de Canoas, que foi mapeado e sondado extensivamente ao longo das últimas décadas. Entretanto, a
descrição desses testemunhos e os dados de superfície ainda não haviam sido integrados e representados de
maneira tridimensional, através de um modelo geológico integrado. Modelos deste tipo são cada vez mais
fundamentais tanto para avançar a compreensão da geometria de depósitos minerais, bem como sua evolução
geológica, e assim melhorar o planejamento de exploração do minério de interesse. Neste sentido, combinandose uma base de dados bem estruturada com uma plataforma avançada para modelagem de dados, o objetivo deste
trabalho foi a modelagem e representação de dados geológicos de superfície e subsuperfície em 3D. Os dados
foram inspecionados e editados em ambiente SIG e importados no software Leapfrog Geo. A modelagem foi
feita a partir da criação de superfícies de contato litológico e posterior preenchimento dos volumes
correspondentes a cada litotipo, trabalhando na área em diferentes blocos limitados por falhas. As atitudes das
superfícies geradas pelo software necessitam de correção através da edição manual das camadas, atestando a
importância do controle estrutural na modelagem geológica. Por meio da representação em 3D foi possível
integrar diferentes tipos de dados disponíveis sobre esse conjunto de testemunhos e construir um modelo
geológico realista dos depósitos minerais. Com isso, identificou-se que na área do depósito de Canoas a
mineralização está intimamente associada à Unidade Sequência Carbonática, na interface com a Unidade BiotitaAnfibólio-Magnetita-Xisto. Consequentemente, a mineralização ocorre como corpos tabulares de espessura
homogênea, em média 3,34 m, com mergulho suave (cerca de 9°) para NE. Em geral os corpos mineralizados
encontram-se no meio de diversos blocos limitados por falhas normais e transcorrentes, subverticais, orientadas
para NE e NW.
Apoio: CNPq, ARANZ Geo.
Palavras-chave: Modelagem Geológica, Depósito SEDEX, Vale do Ribeira.
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A chapada sedimentar do Triângulo Mineiro, sustentada por rochas sedimentares da Formação Marília,
encontra-se recoberta por solos lateríticos constituída pela associação Latossolo – Gleissolo e possui
relevância como registro da história geológica de ambientes tropicais por conterem materiais cauliníticos
enriquecidos com gibbsita que são explorados como materiais refratários. Essas argilas altamente aluminosas
estão presentes nas depressões topográficas hidromórficas. De gênese e distribuição incertas, este material é
extraído sem o prévio mapeamento das áreas alvo de ocorrência do depósito, uma vez que faltam estudos
que apresentem mapas detalhados dos enriquecimentos supérgenos dos solos nesta superfície. Esta rotina de
explotação não é sustentável econômica e ambientalmente. Do ponto de vista econômico, a exploração de
áreas pouco enriquecidas demanda a incorporação de alumina tornando o processo caro e, do ponto de vista
ambiental, comprometem a recarga de aquíferos uma vez que os materiais aluminosos estão relacionados
com áreas de nível freático elevado. Considerando as lacunas de conhecimento apresentadas, a pesquisa tem
como objetivos: (1) Identificar os processos que resultaram na formação das argilas fortemente aluminosas;
(2) Validar o modelo de que as argilas aluminosas são formadas a partir do desmantelamento de uma
couraça ferruginosa, influenciado pelo ciclo hidrogeológico; (3) Validar o uso da geofísica no mapeamento
do enriquecimento supérgeno em solos argilosos, e verificar a possibilidade de identificação de zonas de
maior e menor concentração de alumínio, visando à aplicabilidade da geofísica como subsidio para a
prospecção mineral. Foram utilizadas as ferramentas de sensoriamento remoto (VANT), análises
geoquímicas, DRX, lâminas delgadas e a aplicação do método geofísico de eletrorresistividade. Os
resultados mostraram que os maiores teores de Fe2O3 e SiO2 são encontrados no perfil de Latossolo,
enquanto teores mais elevados de Al2O3 e TiO2 são encontrados no perfil de Gleisssolo, e as análises
microscópicas revelaram que a couraça é composta por óxidos de ferro apresentando dois aspectos distintos:
(1) com o aspecto maciço, acompanhando a estrutura do arenito, indicando que a crosta atingiu o nível
saprolítico; e (2) como pisólitos, os quais geralmente apresentam óxidos e caulinita em camadas concêntricas
ao redor de grãos de quartzo ou outros minerais finos, ambas feições podem ser relacionadas com a
desferruginização do perfil devido a presença de água. Com os ensaios geofísicos de tomografia de
resistividade elétrica (ETR), foram obtidas imagens 2D e 3D, que permitiram identificar e modelar a
distribuição do nível freático e níveis de argila altamente aluminosa, constatando (1) que a couraça atua
como fator limitante para o fluxo vertical de água, fortalecendo a hipótese de que o enriquecimento em
Alumínio ocorre, em grande parte, devido as condições hídricas às quais o material é submetido; (2) que
estas argilas se concentram nas bordas do platô e estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento dos
solos hidromórficos.
Apoio: FAPESP (Processo: 2017/14168-1)
Palavras-chave: Enriquecimento supérgeno, argilas altamente aluminosas, solos lateríticos.
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Este trabalho tem o objetivo de avaliar novo método para tratamento dos teores anômalos (outliers), para um
determinado corpo mineralizado, de forma a diminuir as diferenças entre os teores planejados/informados e os
teores de alimentação na planta. Neste corpo mineralizado em questão, os teores são tratados com aplicação de
capping, para os teores acima de 30 g/t, porém esse tratamento não tem evitado a ocorrência de efeito pepita no
modelo estimado, superestimando localmente e não correspondendo aos teores alimentados na planta. A
literatura disponível sobre esse tema aponta que, além do capping, há outros procedimentos que podem ser
aplicados a depender da distribuição espacial e continuidade dos outliers. Esses outros procedimentos podem ser
a separação em domínios de alto teor, a restrição espacial da influência desses altos teores, a krigagem por
indicatriz e a simulação de Monte Carlo. Neste estudo de caso, foi escolhido o método de restrição da influência
dos outliers pelo fato de não termos um agrupamento preferencial destas amostras de alto teor, o que
impossibilitaria a individualização de um domínio de alto teor. Primeiramente, definiu-se os diferentes cenários a
serem testados, baseando-se nas informações obtidas através da estatística básica da população disponível e nas
observações espaciais, principalmente o espaçamento médio entre as amostras. Foram definidos 6 cenários que
variavam em relação aos teores de corte para aplicação da restrição espacial (18g/t e 30g/t) e no alcance máximo
para os teores acima desse teor de corte (3m e 4m). Os teores foram testados com e sem aplicação de capping
(Auppm e Aucap) antes da estimativa. Para efeito de comparação dos resultados, validação da aplicabilidade do
método e definição do melhor cenário a ser utilizado, fez-se a comparação dos teores estimados com os teores do
material britado na planta e com os teores de liberação das frentes, calculados com base nas amostragens,
correspondentes ao trimestre Março, Abril e Maio de 2019. Os resultados mais satisfatórios foram encontrados
nos cenários que utilizaram o teor de corte de 30g/t e sem aplicação prévia de capping. Com relação ao raio de
influência, verificou-se que se utilizando 3 ou 4 metros não impacta consideravelmente nos resultados deste
estudo, optando-se assim por 3 metros como forma de ser mais conservador possível.
Apoio: Jaguar Mining.
Palavras-chave: outliers, estimativa, restrição, capping.
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O presente estudo envolve a qualificação de materiais pétreos para uso em lastro de ferrovias na região do
Estado de São Paulo, entre as cidades de Campinas e São Paulo. Foram selecionadas três pedreiras que
produzem agregados há décadas, comercializados principalmente como agregado para concretos e
pavimentação, mas ainda não estudados suficientemente para lastro ferroviário. Esses materiais são obtidos de
rochas intrusivas que apresentam aspectos homogêneos, estruturas maciças, em geral isotrópicas e com texturas
faneríticas equigranulares a inequigranulares (discretamente porfiríticas). Em termos composicionais, tratam-se
de dois granitoides: o primeiro, um álcali-feldspato granito de granulação fina e coloração rosa (“Granito
Morungaba - MOR”), o segundo é um monzogranito de granulação grossa, porfirítico, de cor cinza claro
(“Granito Cantareira - CAN”), além de um micro-gabro de granulação média a fina, de cor cinza escuro
(“Intrusiva Básica da Formação Serra Geral - GAB”). Os resultados dos ensaios físicos (massa especifica
aparente, porosidade aparente e absorção de água) e geomecânicos (compressão uniaxial, abrasão Los Angeles,
esmagamento, entre outros) indicaram a eventual possibilidade de utilização dessas rochas como lastro em
ferrovias. Entretanto, a análise petrográfica do micro-gabro indicou a presença de argilas expansivas (celadonita
e nontronita) dentre os minerais secundários que, na presença de água, produzem tensões internas na rocha
levando à sua degradação. Isto motivou a realização de ensaios de ciclagem com etilenoglicol, que é um reagente
orgânico, de fácil penetração nas micro descontinuidades da rocha e que por forças expansivas levam à sua
fragmentação. Trata-se de um aspecto muito importante para qualificação de rochas (lastro ferroviário) que
ficarão expostas à ação intempérica em condições de clima tropical de altitude da região estudada. Utilizando
frações granulométricas entre 19,00 mm e 9,52 mm, os ensaios comparativos com etilenoglicol para as três
rochas estudadas mostraram, após a conclusão dos 6 ciclos de saturação e secagem em estufa, as seguintes
perdas de massa: 0,39% (MOR), 0,69% (CAN) e uma expressiva de 41% para o micro-gabro (GAB). Esta última
rocha ficou bastante fragmentada, indicando a sua fragilidade se for exposta nas condições climáticas já citadas.
Merece destaque o fato de que este tipo de ensaio está sendo previsto na norma ABNT NBR 5564, que se
encontra em revisão.
Apoio: Coord. de Aperf. de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 001 (autor principal)
Palavras-chave: alterabilidade de rochas, etilenoglicol, lastro de ferrovia.
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O extrator de lixiviação contínua Soxhlet foi muito utilizado para o estudo da alterabilidade de rochas, porque
procura simular condições naturais de alteração com velocidades de percolação e temperaturas muito maiores
das que ocorrem na natureza, removendo constituintes iônicos e provocando hidratações de minerais secundários
que podem sofrer expansões gerando tensões internas nas microfissuras das rochas. Aparelhos do tipo Soxhlet
possuem normalmente um condensador formado por um helicóide em formato espiral, onde um fluxo de água
corrente é constantemente inserido para permitir a troca de calor dos vapores oriundos da base do equipamento.
Este processo de refrigeração ocasiona um descarte constante da água utilizada no sistema, gerando o
desperdício de grandes volumes de água durante os vários ciclos necessários para a realização do ensaio. Com
base nestas constatações, um novo sistema de condensação foi concebido para permitir a eliminação completa
deste descarte de água. Ele consta de um sistema fechado de circulação dessa água, onde é resfriada por meio de
um processo termoelétrico, realizado por pastilhas Peltier. A água então resfriada passa por uma pequena bomba
de sucção do tipo usada nos pequenos aquários residenciais, sendo novamente inserida no elemento de troca de
calor, que produz a condensação dos vapores no interior do aparelho Soxhlet. As pastilhas Peltier são utilizadas
em uma grande gama de aplicações, como pequenas geladeiras e refrigeradores de água e também em
equipamentos eletrônicos que necessitam de refrigeração em espaço reduzido. Elas são placas cerâmicas de
pequeno tamanho e possuem dois terminais para fornecimento de alimentação elétrica. O extrator Soxhlet no
qual será acoplado este novo sistema de resfriamento, por ser de grande porte, com altura de 2,6 metros
(incluindo manta aquecedora, balão para aquecimento de 12 litros da água, tubo extrator com capacidade para 7
Kg de rocha granítica britada e, sobre ele, o condensador), demandava grande descarte de água não condizente
aos tempos atuais e, por esta razão, estava desativado há vários anos. A utilização deste “novo sistema de
condensação sem perda de água”, além de expressiva redução do tempo de ciclagem neste extrator de grande
porte, permitirá a sua reintegração aos equipamentos existentes para estudo da alterabililidade de rochas no
Laboratório de Geologia de Engenharia do Departamento de Geotecnia da EESC-USP. Será de grande valia em
pesquisas que estão sendo desenvovidas sobre o conhecimento das propriedades tecnológicas de rochas mais
apropriadas para uso em lastro de ferrovias. Neste tipo de aplicação o agregado deve suportar tanto as
solicitações mecânicas impostas, quanto apresentar mínima degradação possível frente às condições
intempéricas que estes materiais rochosos estarão expostos predominantemente em clima tropical.
Apoio: Coord. de Aperf. de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 001 (autor principal)
Palavras-chave: alterabilidade de rochas, soxhlet, lastro de ferrovia.
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A grafita tem tido, em termos mundiais, um crescimento de consumo que está diretamente vinculado aos
avanços tecnológicos da indústria e suas novas aplicações, como pode-se destacar o emprego em “fuel cell” e na
produção de grafeno, além disso, também destaca-se a intensa utilização pelas indústrias do aço, de refratários e
de fundição (tijolos de alta temperatura, petroquímica etc.). Apesar de serem poucos os depósitos de grafita
conhecidos no Brasil, sabe-se que ocorrem aqui rochas fonte semelhantes às que ocorrem em países produtores e
exportadores, como Canadá e Austrália, as quais encerram diversos tipos de jazidas de classe mundial. A
produção brasileira em 2013 gerou US$ 32,2 milhões e, atualmente, não há extração no estado do Rio de Janeiro
(RJ), porém, há indicações por parte de pesquisas regionais de um potencial para grafita no Rio. Portanto, novos
e mais detalhados estudos contribuirão para identificar o potencial no estado. Este trabalho então tem por foco
verificar regiões no Rio com ocorrências de grafita de forma a direcionar as atividades de campo que servirão
para a identificação de rochas com camadas ou níveis mineralizados em grafita e áreas potenciais para futuras
pesquisas no estado. Para tanto, o desenvolvimento do projeto é realizado em três etapas: 1ª – Análise de
Imagens de Sensores Remotos / Reprocessamento de dados gerados por aerolevantamentos geofísicos / E
estruturação de uma base de dados georreferenciados, visando à integração das informações em todas as etapas –
Executada no Laboratório de Exploração Mineral (LEXMIN); 2ª – Realização das atividades de campo
necessárias para verificação de ocorrência de grafita; 3ª – Integração das informações de campo aos dados
georreferenciados e disponibilizados no LEXMIN/FGEL/UERJ, para se definir áreas potenciais para prospecção
de grafita. Um banco de dados georreferenciados com integração das informações disponíveis em bibliografia
será o somatório resultante da união de cada uma das etapas, de forma que também poderá servir não só para
identificar ocorrências de grafita principalmente na porção sul do RJ, ao longo de áreas que pertençam à Volta
Redonda, Barra Mansa e/ou Barra do Piraí, como também resultará em servir para dar suporte à outras pesquisas
no estado. Descobriu-se, com base na integração dos dados expeditos em ambiente georreferenciado, cuja base
de dados é atualizada e cíclica que existem ocorrências identificadas e estas indicam uma continuidade de
camada com grafita na porção sul do RJ, onde as novas informações obtidas em atividades de campo já foram
inseridas no projeto e apoiarão outras pesquisas na região em questão. Portanto, o estado mostra-se potencial
para a pesquisa mineral de grafita.
Palavras-chave: grafita, pesquisa mineral, estado do Rio de Janeiro
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MODELAGEM GEOLÓGICA 3D A PARTIR DE DADOS GEOLÓGICOS DE CAMPO
UTILIZANDO O SOFTWARE LEAPFROG GEO: EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS NA REGIÃO DE
ITAOCA-ES.
Lucas David Feuchard1, Marcos Eduardo Hartwig 2.
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A modelagem geológica é uma ferramenta que vem se expandido em vários ramos da geologia principalmente
na mineração. Esta ferramenta possibilita avaliar e representar a geometria de corpos geológicos em
profundidade, bem como volumes e teores de minérios. O software Leapfrog GEO é uma ferramenta utilizada
para estes fins, e que vem ganhando amplo espaço na indústria da mineração e até mesmo em empreendimentos
civis subterrâneos. Este software trabalha com dados coletados tanto em superfície como a partir de sondagens.
O presente trabalho teve como enfoque avaliar o software (licença educacional) a partir de dados geológicos de
superfície (mapeamento geológico) obtidos na região Itaoca, região sul do estado do Espirito Santo. Para a
realização do modelo, utilizou-se um mapa geológico em escala 1:50.000, dados estruturais e um modelo digital
de elevação SRTM-90 m. Os testes realizados com o software permitem afirmar que: (a) o software não requer
computadores de alta performance para um desempenho satisfatório, tendo em vista a configuração do
computador utilizado (Windows 10, Processador Intel® Core™ i5-3317U 1.70 GHz, Placa de vídeo Integrada
Intel® HD Graphics 4000 e 4 GB de memória ram); (b) durante o processamento dos dados não se observou
problemas como “travamentos”, falhas do sistema, ou tempo excessivo de processamento dos dados, etc.; (c) o
software possui interface de usuário amigável e intuitiva, sendo de fácil manipulação. Contudo, são necessários
conhecimentos geológicos básicos para a geração de um modelo geológico confiável; (d) a quantidade de dados
estruturais afeta diretamente na qualidade do modelo. Quanto mais dados estruturais utilizados, melhor o
delineamento da superfície de contato entre os corpos geológicos; (e) a geração de seções geológicas é simples,
rápida e muito versátil, podendo ser gerada em diversas direções de interesse; e (f) a utilização de modelos
digitais de elevação de alta resolução espacial para a reprodução da superfície topográfica pode demandar mais
tempo de processamento.
Palavras-chave: modelagem geológica, Leapfrog geo, dados de superfície, Itaoca-ES.
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UTILIZAÇÃO DAS ARGILAS DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG NA INDÚSTRIA DE
CERÂMICA VERMELHA (TIJOLOS)
Lineo Aparecido Gaspar Júnior1, Marcos Henrique de Oliveira Souza2
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2Universidade

A região de Alfenas-MG apresenta extensa presença de rochas pré-cambrianas (Complexos Varginha Guaxupé e
Campos Gerais) com perfis de alteração bem desenvolvidos em associação com sedimentos colúviosaluvionares. O escasso conhecimento de suas propriedades mineralógicas e tecnológicas limita sua valorização e,
conseqüentemente, o seu aproveitamento industrial. Este trabalho procurou analisar mineralógicamente
(Descrição Macroscópica e Descrição Microscópica, Difração de Raios X), quimicamente (elementos maiores e
menores por Fluorescência por Raios X e Análise de Carbono Orgânico) e tecnológicamente (composto por
ensaios de Distribuição Granulométrica de Prensagem; Módulo de Ruptura à Flexão; Absorção de Água,
Porosidade Aparente; Retração Linear de Queima; Cor de Queima, entre outros) cinco amostras de argilas
coletadas nas olarias do município de Alfenas, para se conhecer a matéria-prima da área e desenvolver
aplicações tecnológicas adequadas. Pelos resultados obtidos as argilas provenientes da alteração de xistos e
gnaisses apresentaram granulometrias grosseiras, constituídas mineralogicamente por quartzo, muscovita,
goethita, gibbsita e caulinita. Pelo argilomineral dominante ser a caulinita isso tornou as massas cerâmicas
menos plásticas e mais refratárias sendo estas mais adequadas de serem aplicadas na indústria de cerâmica
vermelha. Em relação à fluorescência de Raios-X observou-se elevados teores de SiO2 (60 a 70%), consideráveis
de Al2O3 (14 a 18%) e baixas concentrações de Fe2O3 (1 a 5%). As elevadas concentrações de quartzo, gibbista e
os baixos teores de minerais de ferro geraram corpos de provas com cores de queima entre o amarelado ao
vermelho. Quanto aos ensaios cerâmicos os corpos de prova de 7x2 cm foram queimados a duas temperaturas:
850C (para testar sua utilização na indústria de cerâmica vermelha na fabricação de tijolos e telhas) e a 1020C
(para se viabilizar o seu aproveitamento como revestimento cerâmico na forma de pisos e azulejos). Os
resultados cerâmicos confirmaram as análises mineralógicas e químicas, indicando que essas argilas são mais
aptas a serem utilizadas na indústria de cerâmica vermelha, precisamente no caso de tijolos.
Palavras-chave: argilas, cerâmica vermelha, tijolos.
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COMPARAÇÃO DA AÇÃO DE ZONAS DE CISALHAMENTO PARA ESFOLIAÇÃO DE
GRAFITA NOS METADOLOMITOS DO GRUPO ITAIACOCA E DOS GRAFITA-MICA XISTOS
DO GRUPO DOM SILVÉRIO
Augusto Nobre Gonçalves 1,2, José Armando Espinosa Martínez 2, Andressa de Aguiar Oliveira 2, Carolina
Comin Tegon 2, Mauro César Terence 2, Odila Florêncio 2
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O desenvolvimento da técnica de microclivagem mecânica aplicada em grafita para o isolamento do grafeno e
sua respectiva caracterização, em 2004, premiou seus descobridores com o Prêmio Nobel de Física no ano de
2010. Como legado da descoberta, criou-se uma nova área das ciências dos materiais e da mineralogia industrial:
a dos minerais bidimensionais. Diversos materiais de tendência bidimensional apresentaram propriedades até
então inéditas em substâncias naturais, fomentando a procura por esse tipo de material. O presente trabalho se
insere na busca de estruturas nanométricas de grafita que foram estabilizadas em condições metamórficas.
Sabe-se que a maior parte das técnicas de obtenção de materiais bidimensionais são laboratoriais e dependem de
condições altamente controladas para a aquisição de pouca massa de material. Visando à prospecção desse tipo
de material em ambiente geológico, este trabalho teve por objetivo comparar a ação de zonas de cisalhamento,
em exemplos de rochas grafíticas, como forma de promover a esfoliação natural da grafita, rompendo as
interações de Van der Waals que compõem sua estrutura interna e estabilizando nanoplaquetas (nanoplatelets)
do mineral. Essas nanoplaquetas de grafite possuem funcionalidade semelhante à do grafeno em diversas
aplicações industriais, reforçando o interesse científico e econômico em sua disponibilização natural.
Para o estudo, foram selecionados metadolomitos ricos em talco e grafita do Grupo Itaiacoca, afetados pela Zona
de Cisalhamento de Itapirapuã, e grafita-mica xistos do Grupo Dom Silvério, afetados por zona de cisalhamento
de mesmo nome. As amostras foram utilizadas como objeto de comparação relativa à atuação do cisalhamento
como condicionante estrutural para esfoliação e estabilização da grafita nanométrica em rochas com assembleia
mineral de estrutura cristalina predominantemente planar, propícia ao escorregamento dos planos cristalinos.
A associação de grafita e talco para obtenção de materiais 2D é muito discutida na literatura, mas até o momento
pouco conhecida em ambiente geológico. Paralelamente, a associação de grafita e micas é bastante abundante
em ambientes metamórficos e com propensão microestrutural à esfoliação. Desta forma, o trabalho comparou as
técnicas analíticas de esfoliação sob pressão para obtenção de grafeno com o que ocorre com rochas de
composição semelhante e, ainda, verificou se a tendência à esfoliação permanece quando a assembleia mineral
associada à grafita é variada.
Neste trabalho, as amostras foram inicialmente caracterizadas por petrografia ao microscópio óptico para
identificar as lentes grafíticas mais milonitizadas e possibilitar a separação do material com tendência a se
apresentar mais esfoliado, consequentemente, com comportamento mais semelhante ao do grafeno. Em seguida,
as porções grafíticas escolhidas foram caracterizadas por Espectroscopia Raman para a identificação do número
de camadas de grafeno empilhadas na estrutura milonítica. Os resultados apontam a presença de fases
nanométricas de grafita associadas à assembleia mineral com talco, mas que reduzem significativamente de
importância na assembleia mineral de micas com grafita, devida à menor capacidade de escorregamento dos
planos cristalográficos das micas em comparação ao talco e uma maior granulometria média na rocha que
diminui os efeitos de superficialidade dos minerais, contribuindo para uma esfoliação menos eficiente.
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, Bolsista CNPq (Processo nº309330/2016-5) e da
coleção didática de rochas da disciplina de Petrologia Metamórfica do Instituto de Geociências da USP.
Palavras-chave: Mineralogia industrial, nanoplaquetas de grafite, materiais bidimensionais.
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ESTATÍSTICA APLICADA NA VARIAÇÃO ANGULAR DE PLANOS CRISTALOGRÁFICOS
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O presente trabalho foi elaborado a partir da existência do não consenso para a relação entre valores de dispersão
angular dos principais planos de densidade atômica com a definição de subgrão e novo grão em fases cristalinas.
Com base nessa ótica, um trabalho estatístico foi efetuado sobre dados de dispersões angulares dos principais
planos de densidade atômica de magnetita, topázio e hematita. Essa análise teve como objetivo a comparação
entre os valores de dispersões angulares obtidos para as fases minerais supracitadas com os limites angulares de
subgrão e novo grão propostos na literatura. Os dados para o desenvolvimento do trabalho foram obtidos a partir
da análise de difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Os resultados das análises foram registrados em
mapas de orientação cristalográfica, obtidos por meio das informações sobre a orientação dos cristais a partir de
padrões de difração em cada ponto da região de interesse explorada das amostras. Com base em figuras de polo,
foram medidas as dispersões angulares das áreas que definem os polos dos planos de densidade atômica, tendo
como ferramenta a rede de projeção estereográfica de Wulff. Sendo esses resultados representados em
histogramas e tabelas. Por fim, foi aplicado sobre essas medidas, o trabalho estatístico com viés comparativo,
com auxílio do software R2, mostrando a significância ou não significância entre as medidas de dispersões
angulares, obtidas para cada fase mineral, e os limites de subgrão e novo grão estabelecidos na literatura. Os
resultados estatísticos mostraram que as medidas de dispersões angulares obtidas neste trabalho para a
magnetita, topázio e hematite, sistema cúbico, ortorrômbico e trigonal respectivamente, registraram 12º como
sendo a desorientação mínima do retículo cristalino para a caracterização de novo grão. Sendo essa definição
válida para ambas as fases e independente do sistema cristalográfico. Consequentemente, para valores de
dispersões angulares menores que 12º tem-se a definição de subgrão.

Palavras-chave: EBSD, subgrão, novo grão.

128

MAPEAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS ASSOCIADOS À APA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO MACHADO-MG
Luiz Carlos dos Santos Junior 1, Lineo Aparecido Gaspar Junior 2
2

1
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG, e-mail: luiz.jr22@hotmail.com
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG, e-mail: líneo.gaspar@unifal-mg.edu.br

Os recursos minerais são bens de natureza geológica formada há milhões de anos atrás e passíveis de uso como
bem econômico pelo homem. Tendo em vista a intensa procura por recursos minerais traz à tona a premência de
entendimento acerca do tema. Além disso, a insciência sobre a disponibilidade desses recursos é circundada por
atividades exploratórias ilegais, isto é, que não atendem às normas de produção mineral. A APA da Bacia
Hidrográfica do Rio Machado engloba os municípios de Machado, Poço Fundo, Alfenas, Fama, Congonhal,
Espírito Santo do Dourado, Ipuiúna, São João da Mata, Campestre, Paraguaçu e Carvalhópolis, do Estado de
Minas Gerais, com extensão territorial de 117, 4 mil hectares. A área de estudo compreende unidades
litoestratigráficas formadas há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás (Éon Proterozóico), composta pelos Complexos
de Campos Gerais; Varginha-Guaxupé; Pinhal; Amparo e Machado; e Grupo Canastra. A diversidade geológica
assinalada pela pesquisa aponta rochas com variados graus de metamorfismo verificados em estruturas
migmatíticas, distintos tipos de dobramentos e rochas ígneas dispersas em afloramentos de blocos, matacões ou
maciços rochosos. Os aspectos geomorfológicos apresentam no trecho superior o predomínio do Compartimento
de Colinas como superfície de cimeira, com altitudes que variam de 1134 a 1475m, no trecho médio, os
Compartimentos de Morros com Encostas Suaves, Morros e Montanhas e Morrotes, aparecem em superfícies
altimetricamente rebaixadas que variam de 759 a 1133m e, no trecho inferior, o predomínio do Compartimento
de Colinas em superfícies que variam de 759 a 969m. Para a caracterização do material litológico, a metodologia
utilizada foi baseada nos Ensaios Químicos e Geotécnicos em Solos, de Lineo Aparecido Gaspar Junior (2011) e
no Manual de Métodos de Análise de solo, da Embrapa (2011). Ensaios como: a descrição macroscópica,
microscópica (estereoscópica), o índice de umidade e teor de matéria orgânica no solo (carbono orgânico), índice
de plasticidade e de pH e distribuição granulométrica foram devidamente realizados no Laboratório de
Geociências da Universidade Federal de Alfenas. Os dados foram obtidos através da coleta de amostras em
trabalhos de campo, análise empírica das feições geológicas e geomorfológicas e ensaios táteis-visuais dos
minerais em campo (cor, formato dos grãos, esfericidade, granulometria, plasticidade, concentração de matéria
orgânica, associação), descritas em fichas de campo. O mapeamento dos recursos minerais favorece a orientação
de órgãos públicos como as gestões municipais e as entidades governamentais como o Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM) e aponta não somente a disponibilidade dos recursos minerais, mas também a
adjacente problemática de explorações minerais em situação irregular. Dada a suscetibilidade à erosão indicada a
partir dos ensaios laboratoriais que constataram a predominância de solos arenosos com alta acidez (pH 4-4,8%)
e, consequentemente, baixo teor de matéria orgânica (4-8%), influenciados pelo clima pouco úmido do bioma
Cerrado – predominante na região –, faz do estudo um importante veículo de comunicação, orientando os setores
públicos responsáveis para intervir efetivamente na fiscalização desses recursos uma vez que exteriorizam uma
abundância da diversidade litológica, porém denota acentuada predisposição a impactos ambientais negativos.

Palavras-chave: mineradoras ilegais, produção mineral, Rio Machado.
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APLICAÇÃO DO GPR (GROUND PENETRATING RADAR) NO ESTUDO DE
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Os pegmatitos são intrusões de magmas nos quais após a passagem de um fluido hidrotermal pelas substâncias
da rocha que o encaixa na medida em que esta é percolada resulta no aparecimento de novos minerais
(gemas). No processo de resfriamento do fluido iniciam se as cristalizações dos minerais. A ordem de
cristalização dos minerais ocorre de acordo com o ponto de fusão dos mesmos, além de fatores como
compatibilidade das ligações químicas moleculares. Os minerais em abundancia nos pegmatitos são: quartzo,
feldspatos e micas, variando em suas proporções. Além destes, é possível ocorrer a cristalização em menores
proporções de minerais raros e que possuem tanto valor gemológico, quanto industrial.
A importância gemológica dos pegmatitos é devido a ocorrência de pockets, ou bolsões como dito
popularmente, que contém turmalinas e berilos. Tais bolsões também podem conter quartzo, argilas, água, ou
simplesmente estarem vazios.
A importância industrial dos pegmatitos é proveniente da ocorrência de minerais que representam elementos
importantes para o desenvolvimento tecnológico. O lítio, metal contido na estrutura de minerais como
espodumênio, lepidolita, petalita, ambligonita, que são encontrados nos pegmatitos, vem aumentando sua
demanda. Tal fato se deve à tendência mundial em diminuir a queima de combustíveis fósseis para obtenção
de energia em prol da utilização de baterias de longa duração. Além disso, o quartzo e feldspatos, muitas vezes
considerados como rejeito, têm aplicabilidade na indústria cerâmica.
Diante da importância econômica dos pegmatitos, este trabalho busca aplicar o método geofísico GPR para
auxiliar nos estudos de tal rocha. Esta ferramenta mostra-se útil para identificação de anomalias existentes, as
quais são mostradas nos radargramas e, juntamente com o conhecimento geológico local, podem levar a
diversas considerações quanto a variabilidade estrutural da rocha, sendo possível inferir o contato entre
rochas, ou até mesmo identificar os famosos caldeirões de gemas.
Neste trabalho, aplicou-se o GPR em quatro pontos distintos, localizados nos municípios de Araçuaí, Coronel
Murta e Itinga. As rochas encaixantes variam entre granitos e xisto, assim como os pegmatitos também eram
diferentes em termos de constituição e estrutura. O comportamento da reflexão das ondas quando submetidas
a pegmatitos encaixados por xisto apresentou uma discrepância maior de retorno das ondas emitidas quando
comparado ao estudo realizado em pegmatitos encaixados por granito.
Portanto, foi possível mostrar a aplicabilidade do GPR no estudo de pegmatitos e na mineração no que diz
respeito a identificação de contatos entre rochas, lineamentos, variações estruturais, além de anomalias
pontuais, que podem ser interpretadas como “pockets”, ou xenólitos.
Diante das considerações feitas nesse trabalho, é preciso ressalvar que para que se possa provar, ou não, as
suposições realizadas, é indispensável a perfuração de sondagem, ou até mesmo a escavação direcionada, no
caso dos garimpos.
Palavras-chave: GPR, pegmatito, geofísica, pedras preciosas.
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As rochas argilosas da Formação Corumbataí da Bacia Sedimentar do Paraná são fonte tradicional de matériaprima para o polo ceramista de Santa Gertrudes - SP, o maior do país na atualidade, entretanto, devido à
mineralogia de proveniência, ambientes deposicionais, aos variados processos de diagênese, circulação de
fluidos e grau de intemperismo que desenvolvem diversos tipos litológicos muitas vezes não considerados nas
rotinas industriais de processamento desses materiais, os quais podem implicar prejuízo tecnológico ao produto
cerâmico final. Dado que a indústria cerâmica paulista passou a visar o mercado internacional, novos requisitos
de qualidade passaram a ser exigidos das empresas do setor, mas ainda não houve proporcional investimento em
caracterização de matéria-prima. Isso seria importante porque algumas variedades minerais e grupos funcionais
anômalos encontrados em minerais nos tipos litológicos da matéria-prima podem implicar em menor qualidade
do produto final, ou menor produtividade industrial.
Assim, este trabalho visou caracterizar a mineralogia de seis conjuntos litológicos da Formação Corumbataí
(argilitos a arenitos finos brancos de baixa densidade, argilitos a arenitos finos brancos de alta densidade,
argilitos esverdeados, argilitos a siltitos vermelhos, argilitos a siltitos arroxeados e argilitos negros)
disponibilizados em lavra à céu aberto e coletados na zona rural dos municípios de Ipeúna e Rio Claro, com o
objetivo de comparar o material caracterizado à matéria-prima ideal prescrita e demandada pela indústria
cerâmica. Acredita-se que esta pesquisa não apenas produz conhecimento acadêmico, mas também serve à
indústria e reforça a necessidade de caracterização geológica apropriada para fortalecer o potencial de mercado
da cerâmica de revestimento produzida na região.
Por se tratarem de rochas predominantemente compostas por argilominerais, realizou-se identificação das fases
minerais por difração de raios-X (DRX). Para identificar grupos funcionais em substituições, inclusões,
adsorções e demais possíveis alterações cristalinas nos minerais identificados na DRX, realizou-se
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (EIVTF) nas amostras.
Desta forma, identificou-se a mineralogia fundamental dos seis litotipos observados em campo e os mais
relevantes grupos funcionais anômalos nas principais variações mineralógicas das litolologias da Formação
Corumbataí na região estudada e fez-se comparação do material ao que seria ideal para conformação de cerâmica
de revestimento.
Apoio: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, do MackGraphe – Centro de Pesquisas Avançadas
em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da infraestrutura
oferecida pela disciplina GSA0304 – Mapeamento Geológico de Terrenos Sedimentares do Departamento de
Geologia Sedimentar e Ambiental da Universidade de São Paulo e da MCM Mineradora.
Palavras-chave: Materiais cerâmicos, mineralogia industrial, caracterização tecnológica.
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Os óxidos de ferro magnetita e hematita são minerais de grande relevância econômica e científica. Além
deles serem a principal fonte de ferro mundial, também são importantes para a metalurgia e a geofísica. A
transformação magnetita-hematita tem sido muito estudada tanto no que se refere às reações químicas
envolvidas, quanto no que se diz respeito às relações topotaxiais geradas. Durante uma transformação de fase,
quando a orientação cristalográfica da nova estrutura é influenciada pela estrutura inicial, tem-se uma topotaxia.
Com o objetivo de identificar as relações topotaxiais derivadas da transformação magnetita-hematita, cristais
octaédricos de magnetita parcialmente transformados foram coletados no distrito de Rodrigo Silva, em Ouro
Preto (MG), na região sudeste do Quadrilátero Ferrífero, e analisados através da difração de elétrons
retroespalhados (EBSD). Seções aproximadamente paralelas aos planos cristalográficos (111) e (001) dos
cristais de magnetita foram obtidas e passaram por polimento mecânico com alumina e polimento químicomecânico com sílica coloidal. Após a preparação metalográfica, as superfícies de estudo foram analisadas com
microscópio óptico para seleção das áreas com evidências de transformação de fase. Posteriormente, realizaramse as análises em microscópio eletrônico de varredura equipado com um detector para difração de elétrons
retroespalhados para obtenção das orientações cristalográficas das fases magnetita e hematita. A partir dos
mapas de orientação e das figuras de polo geradas, foi possível observar que alguns planos octaédricos {111} da
magnetita são paralelos aos planos basais {0001} da hematita, o que já era esperado por se tratar da relação
topotaxial mais comum no sistema magnetita-hematita. Também foram identificadas coincidências entre
concentrações de polos dos planos dodecaédricos {110} da magnetita e concentrações de polos dos planos
prismáticos {11-20} da hematita, que é uma relação de orientação conhecida, mas não muito comum. Além
disso, os planos octaédricos {111} da magnetita que não coincidem com os planos basais da hematita são
paralelos à alguns planos romboédricos {10-11} da hematita, o que é uma relação de orientação cristalográfica
até então não descrita.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Palavras-chave: Magnetita, Hematita, EBSD.
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O trabalho trata do estudo geofísico no prospecto de ouro Matilde, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, a
sul da área urbana do município de Lavras do Sul. Inserido no Escudo Sul-rio-grandense, no domínio do Arco
São Gabriel, sendo composto por Monzogranitos do Complexo Intrusivo Lavras do Sul. Este estudo tem como
objetivo localizar e delimitar as melhores zonas de descontinuidade geoelétrica, que podem correlacionar-se a
presença de recursos minerais, com auxílio de perfil 2D e modelo 3D. Desta forma, a área escolhida se deu com
base em levantamentos de aerogamaespectrometria, a partir de mapa de parâmetro F, onde as zonas de alto
contraste foram delimitadas, indicando elevado grau de alteração hidrotermal na região. A direção do
levantamento foi apoiada em mapas aeromagnetométricos, que evidenciam três grandes estruturas com direção
leste-oeste, nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste. Assim, o estudo foi realizado com direção norte-sul,
perpendicular as principais feições estruturais, logo, apresentando melhores detalhes. O método utilizado foi a
eletrorresistividade, medindo a resistividade em subsuperfície através da técnica de caminhamento elétrico com
arranjo dipolo-dipolo e espaçamento entre os eletrodos de 5m, onde a área foi dividida em três perfis de 360m
com espaçamento lateral entre eles de 150m. Os dados obtidos são provenientes do resistivímetro Syscal Pro
com potência 250W, posteriormente exportados para o software Res2Dinv que gerou perfis 2D de investigação
lateral, facilitando na identificação das anomalias. Para o modelo 3D foi utilizado o software Oasis Montaj, que
através da interpolação de dados permitiu o modelamento da zona mineralizada. Os três perfis apresentam uma
descontinuidade principal de cerca de 75º, profundidade aproximada de 19m até 66m, no perfil se inicia a 190m
e termina em 250m. Deste modo, a partir dos dados obtidos é possível observar uma descontinuidade de direção
leste-oeste, que pode ser associada a uma das três estruturas da área de estudo. Isto sugere um provável
indicativo de zonas favoráveis ao enriquecimento de minerais associados ao ouro, causadas pela concentração
pós-alteração hidrotermal que afetou a região.
Palavras-chave: Eletrorresistividade, Ouro, Anomalias.
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A geoquímica de solos tem sido extensamente utilizada na prospecção mineral por sua capacidade de identificar
e delimitar áreas mineralizadas, podendo abranger grandes áreas com um custo relativamente pequeno. Este
método é de particular interesse e grande utilidade em regiões de clima quente e úmido como no interior do
estado de Minas Gerais, onde a ação acentuada do intemperismo gera espessos pacotes de solos sobre o substrato
rochoso, podendo atingir muitos metros de espessura, o que dificulta a localização de corpos mineralizados.
Assim, a geoquímica de solos representa uma ferramenta de grande importância na localização e definição de
corpos mineralizados, principalmente em locais onde é limitada a ocorrência de afloramentos. O principal intuito
deste trabalho foi utilizar a geoquímica de solos, elaborada sobre malha regular, como auxílio na localização e
delimitação de corpos kimberlíticos. Neste trabalho, foi utilizada metodologia estatística multivariada e
geoestatística no tratamento dos dados geoquímicos analíticos. O alvo do presente estudo foi um kimberlito de
aproximadamente 100 ha, conhecido desde a década de 70, localizado entre os municípios de São Gonçalo do
Pará e Perdigão, a cerca de 80 km a oeste de Belo Horizonte, MG. O afloramento principal está localizado em
uma cava de pesquisa, com aproximadamente 10m por 10m, onde se pode encontrar rocha menos alterada, tendo
sido observados minerais típicos como: dipsídio, granada piropo, ilmenita, magnetita e flogopita. Nos arredores
da área do kimberlito denominado como Junco, nas espessas coberturas de solo, as cores e texturas dos mesmos
representaram importantes características pedológicas que podem ser utilizadas na delimitação de unidades
geológicas. Os solos mostram uma coloração que varia do esverdeado ao vermelho/amarelado quando
diretamente relacionados com o corpo intrusivo na forma de elúvio e diversos tons de vermelho quando em
colúvio. A área coberta pela amostragem de solos abrange cerca de 4 km². Foram coletadas 60 amostras em duas
linhas principais, com direção EW, sendo estes dados combinados aos resultados analíticos obtidos em três
linhas de amostragem realizadas pela CPRM, que coletaram um total de 71 amostras. As novas amostras foram
coletadas a uma profundidade de 30-50 cm, com aproximadamente 1 kg, secas e peneiradas a menos 80 mesh.
Posteriormente, estas amostras foram tratadas no CETEM/RJ, onde foram secas em estufa, pulverizadas a menos
140 mesh (106 µm) e pesadas para a obtenção de alíquotas para análise em Difratômetro de Raios X e
Fluorescência de Raios X. Os resultados obtidos têm mostrado que a geoquímica de solos pode representar uma
contribuição importante na definição da geometria de corpos kimberlíticos, comumente mascarada pela
facilidade de alteração intempérica dessas rochas, poucos afloramentos (ou nenhum), tamanho relativamente
reduzido dos corpos e espessas coberturas de elúvio e/ou colúvio.
Apoio: UFRRJ, Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, Serviço Geológico do Brasil- CPRM.
Palavras-chave: Kimberlito Junco, Geoquímica de Solo, Prospecção mineral
Key-words: Junco Kimberlite, Soil Geochemistry, Mineral Exploration
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Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma técnica focada em aumentar a participação dos alunos durante
o processo de aprendizado. Trata-se da construção de um projeto de estudo contínuo visando compreender um
problema ou desafio, estimulando os estudantes a iniciarem um processo de pesquisa com estabelecimento de
hipóteses e buscarem recursos para conduzir a atividade até alcançarem um produto final satisfatório em relação
ao questionamento inicial. Para a disciplina de Prospecção, o método consistiu na criação de uma empresa júnior
fictícia, na qual, os alunos realizaram o requerimento hipotético de uma área com potencial prospectivo no Vale
do Ribeira, Estado de São Paulo. O Vale do Ribeira, em estudos anteriores, já foi selecionado como Área de
Relevante Interesse Mineral por possuir histórico de relevância na extração de mineralizações polimetálicas,
minerais industriais e agregados para construção civil. O presente trabalho aborda o processo de elaboração do
projeto de prospecção de fosfato de acordo com o ABP. A escolha da commodity foi idealizada segundo a
necessidade de fertilizantes para a indústria agrícola brasileira, dependência do país pela importação de
fertilizantes e também pelo histórico do Vale do Ribeira na prospecção de fosfato. A seleção da área de
prospecção seguiu uma metodologia de correlação de dados geológicos, geofísicos, geoquímicos e topográficos
da região. A princípio foi determinado o Modelo de Depósito Mineral para a commodity, neste caso, o modelo
de domos, sendo os carbonatitos relacionados à Suíte Alcalina de Jacupiranga. Esses corpos exibem formas
ovaladas e alongadas segundo um trend NNW. O parâmetro utilizado para a busca de carbonatito na área foi a
mina de Cajati, na qual o depósito está cercado por jacupiranguitos, rochas ultramáficas de afinidade alcalina,
ricas em clinopiroxênio. O projeto foi dividido em duas etapas, greenfield e brownfield, espelhando-se em um
plano de exploração mineral feito por uma empresa júnior real. A etapa de greenfield foi dividida em duas
partes: (1) análise geofísica: estudo de mapas magnetométrico, e gamaespectrométrico, disponíveis na literatura,
a fim de comparar os contrastes magnéticos que ocorrem nos carbonatitos de referência em relação ao corpo
prospectado na área selecionada. Estes contrastes também foram observados no mapa de gamaespectrometria
considerando a composição química das rochas em relação K, U, e Th; (2) análises geoquímicas: segundo banco
de dados disponível, teores altos de fosfato, em torno de 9000 pmm, foram obtidos em análises de sedimentos
ativos de corrente. Na etapa de Brownfield buscamos definir uma área para o follow up e definimos uma malha
de geoquímica de solo e rocha para prospecção estratégica. Deste modo, com a compilação dos dados
geoquímicos e geofísicos foi determinada uma área prospectiva na divisa entre os municípios de Eldorado, Sete
Barras e Capão Bonito, SP. O terreno, que possui teores de fosfato próximos aos de Cajati, representa uma área
potencial para a exploração mineral. O ABP foi muito interessante e proveitosa pois possibilitou alinhar a teoria
e a questão prática de modo mais didático e dinâmico, desenvolveu a capacidade de trabalho em grupo e de
autonomia intelectual.
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projeto, Vale do Ribeira, Prospecção de Fosfato.
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No Estado do Rio de Janeiro, predominam os terrenos de alto grau metamórfico que costumam ser
desconsiderados quanto ao seu potencial metalogenético, muitas vezes, em função das dificuldades para se
reconhecer os protólitos e caracterizar os tipos rochosos. Dificuldades são também encontradas no entendimento
da coluna estratigráfica associada a inúmeros eventos tectônicos, sobremodo acentuadas devido a um clima
tropical que favoreceu a formação de espessos pacotes de solos, ficando muitas vezes apenas expostos rochas
muito alteradas para avaliação.
No entanto, alguns países produtores de recursos minerais não descartam os terrenos de alto grau metamórfico,
citando-se com exemplo os depósitos de metais base do tipo VMS-BHT (e.g., Broken Hill) na Austrália, os
grandes depósitos de grafita da Índia e China e de manganês na Índia, fato já evidenciado em trabalhos
anteriores.
Os sillimanita-granada gnaisses e granada-biotita gnaisses do Grupo Andrelândia, com ocorrências de manganês
e grafita, foram anteriormente reconhecidos como parte de faixas khondalíticas e equiparados a rochas similares
da faixa Kerala, Índia, que contém mineralizações de grafita e manganês. Os terrenos khondalíticos no mundo
são caracterizados pela presença de gnaisses aluminosos do tipo granada-biotita (± grafita) gnaisses e granadasillimanita-biotita (± grafita) gnaisses. Os protólitos das rochas khondalíticas de Kerala são constituídos por
arenitos diversos, arcóseos e sedimentos pelíticos, definindo a origem paraderivada, mas também admite-se
unidades vulcânicas intercaladas a esses litotipos, da mesma forma, assim entendemos a origem do Grupo
Andrelândia.
Os trabalhos desenvolvidos no trend regional a leste de Conservatória (Valença) caracterizaram uma faixa
khondalítica iniciando a cerca de 5 km a WNW de Dorândia (Barra do Piraí), com uma camada de 14 metros de
espessura de sillimanita-granada-biotita gnaisses, com grafita disseminada, se estendendo até Valença, e que
engloba um gondito na localidade de Rancho Novo, a leste de Conservatória, na altura do km 12,3 da RJ-143,
com 17 metros de largura e 50 metros de comprimento. Esta mineralização representa o gondito de maior
espessura encontrado até o momento no estado do Rio de Janeiro. Esta faixa, em função da evolução estrutural,
apresenta os corpos com grafita e/ou gondito descontínuos como estruturas do tipo pinch and swell, e perfaz um
total de 35 km intercaladas nas rochas ortogranulíticas relacionadas ao Complexo Juiz de Fora. Provavelmente,
esta faixa khondalítica representa a continuação de uma das faixas de mesmas características estudadas em
trabalhos anteriores no Noroeste do estado. No mesmo trend do gondito, dificilmente se encontram outros corpos
mineralizados com as mesmas dimensões podendo, no entanto, ser encontrados fragmentos milimétricos a
deciméticos de gonditos em colúvio e afloramentos muito alterados de gnaisses bandados com
intercalações/percolações de manganês, indicando a presença de granadas ricas em manganês, e grafita
disseminada.
Palavras-chave: Rancho Novo, Gondito, Manganês, Grafita, Faixa Khondalítica.
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A caracterização mineralógica de concentrados de minério de ferro com auxílio de microscópio óptico (MO) é
amplamente utilizada para determinação de fases minerais. Com auxílio da técnica de contagem de pontos tornase possível determinar o conteúdo destas fases. Contudo, há uma ausência de trabalhos que tratem de forma
estatística o número de pontos a serem considerados na contagem. A partir disso, o presente trabalho propõe uma
investigação estatística dos resultados desta técnica aplicada em seções planas de uma amostra de minério de
ferro tipo pellet feed. O objetivo é determinar o percentual em área de magnetita, goethita e hematita e
caracterizar o comportamento do desvio padrão ao se considerar 100, 200, 300, 400, 500 e 600 pontos. Além
disso, determinar um mínimo de pontos a serem considerados para que se obtenha 95 % de confiança estatística
nos resultados. Para tanto, foram geradas imagens das seções com auxílio de câmera acoplada a um MO, e a
partir delas foram calculados os percentuais em área das fases magnetita, goethita e hematita com aplicação da
técnica de contagem de pontos. Foi realizado o tratamento estatístico que consistiu na verificação da existência
de uma função de probabilidade associada aos percentuais em área obtidos nas contagens. Foi feita também a
determinação do desvio padrão ao variar de 100 a 600 o número de pontos. Além disso, realizou-se análise de
dispersão em função do desvio padrão calculado para determinação da confiança estatística. Os resultados
revelaram um percentual em área de 4,55 % (+/- 0,54) de magnetita, 13,63 % (+/- 1,51) de goethita e 81,82 %
(+/- 1,66) de hematita. Os números gerados nas contagens foram determinados como pertencentes a uma
distribuição de probabilidade normal. O estudo registra a variação do desvio padrão que diminui com o aumento
do número de pontos contados. Além disso, foi caracterizado para 500 pontos a confiança de 95 % com a
dispersão dos resultados entre 2 sigmas.
Palavras-chave: caracterização, microscópio, estatístico.
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Próximo a Fortaleza de Minas, no sudoeste de Minas Gerais, ocorrem duas importantes jazidas de
níquel, a do Morro do Níquel (níquel laterítico) e a de Fortaleza de Minas (jazida polimetálica sulfetada de NiCu-Co e EGP), ambas inseridas no greenstone belt Morro do Ferro (GBMF). Datado em 2,99 Ga, o GBMF
aparece como uma janela tectônica no embasamento. A jazida Morro do Níquel é explotada desde 1962,
enquanto que a Fortaleza de Minas, descoberta em 1983, foi o primeiro depósito de sulfeto de níquel associado
com sequências komatiíticas de greenstone encontrado no Brasil. Com um teor de corte de Ni de 0,7%, as
reservas da jazida Fortaleza de Minas foram estimadas em 6,6 milhões de toneladas de minério com 2,2% de Ni,
0,4% de Cu, 0,05% de Co e 1,2 ppm de EGP + Au. Não foram encontradas estimativas sobre a reserva da jazida
Morro do Níquel. O presente trabalho, fruto de ampla revisão bibliográfica, descreve ambas as jazidas, com
enfoque em características lito-estruturais. Eventos tectônicos policíclicos ocorreram na região, afetando a
mineralogia pré-existente por processos de cloritização, serpentinização, carbonatação e silicificação. No Ciclo
Brasiliano (0,6 Ga) a região sofreu metamorfismo novamente, sendo depois afetada pela Zona de Cisalhamento
do Campo do Meio, um sistema sinistral de falhas transcorrentes. O GBMF é formado por faixas alongadas,
encaixadas por contatos tectônicos, sendo dividido em três segmentos: Fortaleza de Minas (segmento que
hospeda ambas as jazidas), com um trend estrutural NW-SE, Alpinópolis e Bom Jesus da Penha-Jacuí. O Morro
do Níquel é um morrete de 0,3km² de serpentinito com topo tabular, encostas inclinadas e perfil de alteração com
mais de 50 metros de espessura. A concentração supergênica ocorre principalmente em zonas fraturadas
preenchidas por quartzo e garnierita (serpentina niquelífera e pimelita). O depósito Fortaleza de Minas tem lentes
de sulfeto maciço e também sulfeto disseminado. Tabular e subvertical, tem uma extensão de 1600 metros e uma
profundidade de até 500 metros, estando intensamente envolvido na tectônica transcorrente. O corpo
mineralizado tem uma espessura média de 4 metros. O depósito Fortaleza de Minas, inicialmente denominado
O’Toole, é dividido em três sucessões principais: uma sequência inferior, a sequência intermediária (um extenso
derrame komatiítico que contém o corpo mineralizado), e sequência superior. Na sequência intermediária há
quatro ciclos serpentinito-clinopiroxenito-anfibolito separados por formações ferríferas bandadas, sendo o
depósito hospedado na base do ciclo superior, em uma região em que há afinamento da BIF que o antecede,
feição interpretada como um embayment primário que permitiu a acumulação de gotículas de sulfeto. Devido aos
eventos deformacionais tectono-metamórficos, a maior parte do minério foi remobilizada e concentrada. Há, por
conta do cisalhamento, evidência de mineralização a até 2,1km da porção central do depósito. Ambas as jazidas
se originaram de litologias similares, ultramáficas e ultrabásicas, que sofreram serpentinização em ampla escala,
sendo que o padrão estrutural das rochas do GBMF desempenhou um importante papel na sua gênese.
Palavras-chave: geologia econômica, Fortaleza de Minas, Morro do Níquel.
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A região de estudo encontra-se localizada a norte da cidade de Divinópolis – Minas Gerais, estando inserida no
domínio do embasamento meridional do Cráton São Francisco, onde predominam terrenos gnáissicomigmatíticos mesoarquenos a neoarqueanos, que pertencem ao Complexo Metamórfico Divinópolis. Ocorrem,
ainda na região, diques básicos, anfibolitos e um corpo kimberlítico, sendo este o alvo do estudo. Esta intrusão
pertence ao Campo Kimberlítico Divinópolis, o qual está relacionado aos grandes lineamentos magnéticos de
direção NW-SE associados ao Lineamento Azimute 125º (AZ125º), onde muitas ocorrências de rochas alcalinas,
como carbonatitos e kimberlitos, estão alinhadas. Esse trabalho tem como objetivo a delimitação da intrusão
kimberlítica Junco e seu contexto tectônico, uma vez que existem poucos estudos sobre esta intrusão. Para essa
delimitação, foram utilizadas duas ferramentas importantes, divididas em duas etapas, sendo a primeira o
mapeamento geológico e a segunda a análise das características dos solos. Durante o mapeamento geológico,
constata-se o alto intemperismo presente na região, o que resultou na quase total alteração do kimberlito,
ocorrendo apenas solos eluvionares e regolitos, onde foram encontrados grãos de granada piropo, ilmenita,
cromo diopsídio e flogopita. Também é observável a presença dos típicos terrenos associados com esta rocha,
como blue ground e yellow ground. Devido à falta de afloramentos e o alto grau de alteração intempérica foi
utilizado a observação das caraterísticas dos solos no processo de definição de contatos. No entanto, devido a
presença de rochas anfibolíticas na região, existem dificuldades para o mapeamento geológico, uma vez que
estas rochas possuem solos com características similares aos do kimberlito. Para contornar essa dificuldade,
foram precisos métodos indiretos, como a observação de grãos minerais em solo e a coloração destes em
cupinzeiros e formigueiros. Como resultado do mapeamento foi definido que o corpo apresenta forma oval, com
eixo principal na direção NW-SE, sendo este delimitado a norte-noroeste por uma rocha arcoseana-quartzítica, e
em outras direções pelo embasamento gnáissico-migmatítico, possuindo área total de aproximadamente 1 km².
Foi observado, por meio de interpretação de levantamentos aeromagnético e aerogamaespectométrico
disponíveis, que este corpo intrusivo se encontra associado a uma complexa rede de lineamentos e estruturas que
parecem posicioná-lo em zona de terminação parcial ou inflexão da AZ125º.
Palavras-chave: Kimberlito Junco, Complexo Divinópolis, Mapeamento Geológico
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A região de Rio Claro foi alvo de estudos de caráter econômico desde a década de 30, quando foram então
descobertas as ocorrências de pirita na área. Trabalhos de prospecção mineral efetuados pela Riofinex, em
meados da década de 70, determinaram a presença de corpos de sulfetos de Zn e Pb, porém de caráter
subeconomico. Diferentes modelos foram propostos para o depósito de Rio Claro, dentre eles, o tipo Mississipi
Valley. A pesquisa foi calcada na caracterização tipológica da mineralização sulfetada, e sua relação com o
ambiente deposicional, de modo permitir a indicação de controles regionais e locais para a mineralização. Dentro
desta premissa, foram realizadas campanhas de exploração, inicialmente em caráter regional (escala 1:50.000),
permitindo o reconhecimento regional dos litotipos, e posteriormente, em detalhe, focando nas proximidades na
mineralização, a fim de detalhar as relações estratigráficas existentes. Dentre as unidades destacadas pela
Riofinex, o mapeamento foi concentrado nas unidades Valadão, São Roque e Lídice, esta última a hospedeira da
mineralização. As rochas presentes na Unidade Valadão compreendem delgadas camadas estratiformes de
magnetita quartzito, interpretadas como ironstone ou formações ferríferas bandadas metamorfisadas. Essa
unidade foi considerada como sendo associada a processos turbidíticos. A Unidade São Roque é constituída, por
sua vez, por litotipos metapelíticos, que apresentam características de sedimentação em ambiente mais profundo
com possível influência de processos exalativos hidrotermais, onde se constata a formação de espessos pacotes
de pelitos depositados em condições de sopé de talude. A Unidade Lídice, abrange rochas metapsamíticas e
metapelíticas, cujo mais importante litotipo corresponde ao quartzito carbonático que encerra a mineralização
sulfetada em Pb-Zn. No que se refere ao possível ambiente de formação da encaixante da mineralização, segerese uma deposição em plataforma rasa proximal, dentro do contexto de uma sabkha. Embora a mineralização
tenha similaridades com os modelos metalogenéticos MVT e BHT, o enquadramento tipológico para a
mineralização de Pb-Zn Rio Claro, foi o tipo SEDEX, em condições de Alto grau metamórfico, de caráter
singenético, afetado por processos tardios que propiciaram a reconcentração do minério na forma de stockworks
e bolsões pegmatíticos. Com base na campanha exploratória realizada, foi possível indicar os controles
paleogeográfico e estrutural para a mineralização, respectivamente, devido ao conjunto litológico com
características de deposição em ambiente plataformal raso e bacinal profundo, e pela presença de falhamentos e
vulcanismo associado, tendo ainda, como guia prospectivo, a camada de quartzito carbonático, por sua vez,
encaixante dos sulfetos de Pb e Zn.
Palavras-chave: Pb-Zn; SEDEX; Rio Claro.
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O Presente trabalho refere-se à classificação petrográfica das rochas ultramáfica e máficas do Complexo
Acamadado Itaguara-Rio Manso (CAIRM), localizado aproximadamente a 95 km a sudoeste de Belo Horizonte,
Minas Gerais. O objetivo desse trabalho foi caracterizar as rochas ultramáficas-máficas usando análises
petrográficas. A partir desta classificação foi possível compreender e correlacionar os fatores tectônicos
decorrentes do ambiente de formação dessas rochas, assim como a geologia local para um aprimoramento da
classificação das rochas.
O trabalho consiste na caracterização das rochas de forma macro e microscópica, para realizar tais classificações
foram utilizados diagramas ternários para rochas ultrámaficas e máficas sendo descritos 7 litotipos diferentes:
Gabro hornblêndico, gabronorito olivínico, mela-gabronito olivínico, harzburgito, lherzolito, rochas ultramáficas
com plagioclásio e norito ortopiroxênio.
A partir desta classificação foi possível compreender e correlacionar os fatores tectônicos decorrentes do
ambiente de formação dessas rochas que contém informações que indicam sua origem e evolução no manto e
crosta terrestre. Normalmente, tais rochas encontram-se associadas a áreas greestone belts que são formadas em
diferentes contextos tectônicos como cadeias meso-oceânicas, platôs oceânicos e arcos de ilhas. Contudo os
complexos máfico–ultramáficos acamadados de idade Arqueana são originados a partir de fontes magmáticas
basálticas tholeiíticas subalcalinas.
As rochas estudadas apontam um magmatismo ultramáfico, podendo estar associado ao evento tectono-termal
Rio das Velhas, de idade neoarqueana. Esse tipo de protólito é associado a um ambiente anorogênico e apresenta
afinidade tholeiítica e komatiítica com rochas intrusivas e extrusivas. Macroscopicamente essas litologias tem
por características o predomínio de Olivinas, Clino e Ortopiroxênios. A ocorrência do processo de uralitização
transformou piroxênios em hornblenda e olivinas em serpentina devido a processos metamórficos, tornando-os
secundários. Os minerais acessórios nessas rochas foram identificados como opacos como magnetita (na maioria
das vezes) e espinélio.
O acamamento ocorrido nesse corpo ígneo deve-se ao processo de separação gravimétrica dos minerais, onde os
minerais opacos (metais) têm maior densidade, seguidos pelas olivinas devido sua grande concentração de Ferro
e Magnésio em ortopiroxênio, clinopiroxênios e plagioclásios cálcicos. À medida que o magma perde minerais
ferromagnesianos, vai tornando-se saturado em sílica e alumínio cristalizando minerais como plagioclásios
sódicos, anfibólios e biotitas.
A partir dos dados obtidos neste estudo recomenda-se realizar mapeamentos de maior detalhe para que sejam
definidos os contatos do (CAIRM), geocronologia e litogeoquímica. Com esses dados será possível uma melhor
compreensão dessas litologias para um aprimoramento deve-se dar inicio a estudos petrológicos aplicados a
exploração mineral por se tratar de rochas com grande proporção de minerais opacos (metais).
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Este trabalho se trata de um estudo na mina desativada Paredão, se localiza no estado do Rio Grande do Sul, a
oeste da cidade de Lavras do Sul. A geologia local é composta por Granodioritos do Complexo Intrusivo de
Lavras do Sul. Foram detectadas sericitização, carbonatação, feldspatização e epidotização em fraturas e
fissuras, acompanhadas por pirita, arsenopirita, calcopirita, bornita, blenda, molibdenita e óxidos de ferro,
através da geoquímica dos solos. Deste modo, o estudo tem como objetivo através de três perfis 2D e modelo 3D
em perspectiva, delimitar as zonas de mineralizações auríferas. Consistiu na utilização de dados geofísicos
aerogamaespectrométricos pré-existentes para delimitar a posição dos perfis, que foram realizados sentido N-S
interceptando as principais estruturas que são WNW-ESE à ENE-WSW e N50-60°W, por meio do método de
eletrorresistividade, através da técnica de caminhamento elétrico com arranjo Dipolo-Dipolo, espaçamento dos
eletrodos 5m, extensão de 360 e 180m de distância entre as linhas. Esses perfis e mapas foram descritos e
interpretados usando como principal balizador dados petrográficos e geoquímicos dos furos de sondagem. O
resultado foi um aumento no arcabouço de dados da área, definição de descontinuidades geoelétricas, as quais
foram interpretadas como fraturas e/ou falhas e delimitadas zonas de alteração hidrotermal, sendo elas
subordinadas a essas estruturas na qual o mineral aurífero pode ocorrer em maiores teores. O que se conclui além
da delimitação dessas áreas em profundidade, é que as mesmas têm tendenciamento preferencial NW/SE, que se
deve principalmente por sericitização e podem ser relacionados aos valores de Fator F, com direção NW/SE, de
valores mais baixos.

Palavras-chave: Alteração hidrotermal, Eletrorresistividade, Mineralização de ouro.
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O Brasil é conhecidamente um grande produtor de gemas, não apenas em quantidade como em variedade de
minerais de aplicação gemológica. Sabe-se que o conhecimento científico especificamente voltado para a
caracterização gemológica destes é limitado. Este trabalho, faz parte de um projeto de pesquisa, em fase de
desenvolvimento, na Universidade Federal do Espírito Santo, intitulado “Inclusões em minerais-gema de origem
natural e em materiais gemológicos sintéticos”, tem como principal finalidade reunir em uma única publicação,
em língua portuguesa, os dados físicos e ópticos (densidade, índice de refração, birrefringência, etc.), a
caracterização descritiva e genética (quando for o caso) das inclusões e descontinuidades internas das principais
gemas originárias do Brasil. Para tanto, foi realizada a coleta de amostras brutas, sendo que de cada cristal,
resultaram uma placa polida em ambas as faces de 3mm de espessura e duas gemas lapidadas segundo
orientações cristalográficas distintas. As amostras estão sendo caracterizadas gemologicamente, utilizando-se a
marcha analítica convecional de laboratórios gemológicos, seguindo as normas nacionais e internacionais para o
setor. Para cada espécie de mineral-gema, será produzida uma tabela de dados analíticos (físicos e ópticos), uma
tabela de descrição das inclusões e descontinuidades internas e pranchas contendo as fotomicrografias
características. Sabe-se que o estudo das inclusões e descontinuidades internas presentes em materiais
gemológicos auxiliam na caracterização genética dos mesmos permitindo a distinção entre materiais de origem
natural tratados ou não, dos de origem sintética e artificial. Muitas vezes o detalhamento, descrição e
identificação dos tipos de inclusões originárias em cada depósito funcionam como meio diagnóstico na
caracterização da origem destes materiais. A partir da coleta direta das amostras garante-se a origem geográfica
do material o que possibilita a comparação, diferenciação ou descrição de similaridades para a mesma espécie de
mineral, em distintas localizações geográficas. Nesta primeira etapa, pretende-se produzir apenas dados
gemológicos e posteriormente o acervo de amostras será utilizado para a produção de dados analíticos químicomineralógicos.
Palavras-chave: gemologia, descontinuidades internas, minerais brasileiros.
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Localizada na Bacia do Camaquã, na província metalogenética reconhecida como Província Cuprífera de
Caçapava do Sul, zona rural do distrito de Caçapava do Sul -RS, a ocorrência em estudo, Colônia Santa Barbara,
foi prospectada em 1970. A pesquisa exploratória da ocorrência, foi suspensa por apresentar teores de cobre de
até 1%, teor que a qualificou na época como uma ocorrência mineral sem interesse econômico. Sob um novo
cenário econômico e, vista um conhecimento metalogenético mais amplo e aprofundado sobre depósitos de
cobre, este trabalho apresenta a reavaliação econômica da ocorrência sob perspectiva do modelo MagmáticoHidrotermal com forte condicionante estrutural. A utilização de dados de eletrorresistividade e Polarização
Induzida em tomografia elétrica, método recomendado devido ao contraste de propriedades físicas existentes
entre o corpo de minério sulfetado e a rocha encaixante, respaldado por análise estrutural de fraturas, permitiu a
análise morfológica do jazimento e o entendimento da possível metalogênese associada. Caracterizado por cobre
disseminado em tufo vulcânico aflorante em um bloco alto, alçado perante aos laterais por falhas normais, o
jazimento apresenta morfologia cônica vertical de alta cargabilidade (2,7 mV/V) que engloba o núcleo vertical
de alta resistividade (438 Ω.m), além de uma zona anelar de alta cargabilidade periférica ao corpo central. A
gênese da mineralização está possivelmente vinculada a interação de fluidos quentes circundantes, oriundo da
intrusão do Granito Caçapava em 562 Ma, que reagiram quimicamente com os minerais, e possibilitaram a
remobilização e reconcentração do minério pré-existente na rocha encaixante da intrusão, mármores do
Complexo Passo Feio. A ascensão dos fluidos ocorreu por meio de estruturas de canalização (falhas e fraturas
verticais), os quais viabilizaram a mineralização nos litotipos com alta porosidade e permeabilidade, o que
configura um depósito com controle estrutural e com morfologia esperada tubular vertical. A rocha hospedeira
da mineralização é um tufo vulcânico, litotipo vulcanossedimentar inicialmente poroso, que proporcionou um
ambiente para percolação de fluidos hidrotermais, sistema híbrido de percolação em meio fraturado e poroso. Os
afloramentos descritos de tufo vulcânico são silicificados, alteração hidrotermal típica das fases finais da
cristalização dos fluidos hidrotermais, posterior a mineralização e localizadas nas porções periféricas do
depósito. A zona radial de alta cargabilidade, provavelmente está correlacionada ao sistema de falhas que
estruturam o alto estrutural (tufo vulcânico). O alçamento do bloco e o sistema radial de falhas apresenta
possível relação com a descompressão do sistema, gerado pela intrusão do Granito Caçapava e ascensão dos
fluidos mineralizantes. A atitude do esforço principal, 170/80, obtida por meio de análise estrutural, apresenta
orientação condizente com a inclinação do corpo modelado.
Apoio: CNPQ.
Palavras-chave: tomografia elétrica, sulfeto, pesquisa mineral.
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Em face da inexistência de rochas kimberlíticas ou lamproíticas conhecidas na bacia do Rio Jequitaí, dois
conjuntos de rochas siliciclásticas são considerados como associados aos agentes transportadores dos diamantes
garimpados em terraços aluvionares e aluviões nos municípios de Francisco Dumont e Jequitaí, situados ao norte
das serras do Cabral e da Água Fria. São eles os tilitos da Formação Jequitaí (pós-Ediacarano), que teriam
transportado diamantes de kimberlitos da Bahia, e os conglomerados do sistema fluvial braided da Formação
Abaeté (Eocretáceo), que teriam extraído e transportado as gemas citadas dos metaconglomerados notoriamente
diamantíferos da Formação Sopa-Brumadinho, da região de Diamantina. A elaboração de mapas de lineamentos
de drenagens de 4 folhas topográficas 1:100.000; trabalhos exploratórios de geofísica terrestre, 33 sondagens a
trado e 14 poços exploratórios; mapeamento geológico e estudo fotointerpretativo de 114 fotografias aéreas
1:25.000 da Serra da Água Fria e entorno; e o estudo gemológico de diamantes de aluvião e de paleoterraços
situados ao longo do Rio Jequitaí; sustentam a segunda hipótese, tendo em vista as seguintes evidências: captura
de drenagens, incluindo o Rio Jequitaí, supostamente integrante da protobacia do Alto Jequitinhonha (na Serra
do Espinhaço Meridional), por falhas transcorrentes NNE-SSW e de gravidade WNW-ESE geradoras de
basculamentos de blocos; tais basculamentos e falhas associadas são confirmados pela assimetria de drenagens e
respectivas encostas das serras da Água Fria e das Porteiras, por seixos verticalizados de conglomerados
eocretáceos e por cangas ferruginosas miocênicas basculadas, brechadas ou com estrias de falhas. A hipótese de
um transporte glaciogênico não se sustenta, pois, geleiras são agentes dispersores e não concentradores de
minerais pesados e pelo fato de os diamantes dos garimpos da Coruja não estarem nos tilitos e sim nos cascalhos
colúvio-aluvionares a eles sobrepostos, que eventualmente se infiltram em fraturas abertas dos tilitos.
Considerando os dados apresentados, admitem-se como formadores dos depósitos diamantíferos os
basculamentos citados e o desmantelamento com redução de volume e redeposição no Neógeno dos
conglomerados eocretáceos, causando aumento dos teores de diamante e incorporando a tais cascalhos os
ventifactos destes conglomerados e os fragmentos de laterita miocênica observados. A proposição da captura do
Rio Jequitaí e da proveniência dos diamantes da região estudada a partir da protobacia do Rio Jequitinhonha são
reforçadas por dados de paleocorrentes (indicando proveniência de E-SE) e por evidências mineralógicas e
gemológicas, como: quantidades insignificantes de cristais de hábitos mais “fracos” (borts, ballas, quebrados ou
irregulares), com maioria de cristais inteiros; >60% deles com hábito rombododecaédrico, indicando longo
transporte e eliminação dos cristais hidrodinamicamente menos favoráveis durante o transporte fluvial; 98/2%
de cristais gemológicos em relação aos industriais, maior que no Espinhaço Meridional, reforçando a hipótese de
que os depósitos de Jequitaí podem ser derivados dos situados no Espinhaço; raros cristais “grandes”, com
distribuição uniforme de pesos; menor presença de diamantes “capa verde”, sendo que as “capas amarelas”, mais
abundantes, são interpretadas pela teoria do centro de cor externo, resultantes do decaimento da cor verde.
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O greenstone belt de Pitangui (GBP) se assemelha ao greenstone belt Rio das Velhas nos aspectos de
estratigrafia, idades de deposição, metamorfismo e tipos de mineralizações. Esse cinturão orogênico compreende
uma estrutura NW-SE e está localizado a sul do Cráton do São Francisco, na borda NW do Quadrilátero
Ferrífero (QF) e encaixado entre dois núcleos crustais arqueanos (i.e. Complexo Belo Horizonte e Complexo
Divinópolis) segundo o Lineamento de Pitangui. O GBP compreende uma (i) unidade inferior composta por
rochas metavulcânicas ultramáficas e máficas intercaladas com formação ferrífera bandada (BIF), metarenitos
finos, e metapelitos; (ii) unidade intermediária com sucessão de rochas metassedimentares clásticas intercaladas
com menores volumes de BIFs e rochas metavulcânicas máficas e intermediárias; e uma (ii) unidade superior
que consiste em quartzitos impuros e metaconglomerados polimícticos (unidade superior). As características das
mineralizações auríferas do GBP (i.e. controle estrutural, alteração hidrotermal e química dos fluidos) sugerem
processos genéticos análogos aos reportados para os depósitos de Au orogênicos arqueanos do QF (e.g. Cuiabá,
Lamego e Córrego do Sítio). Os depósitos de Papagaios e Pitangui encontram-se no GBP e representam
importantes alvos da exploração mineral, porém ainda carecem de informações em relação a sua evolução
metalogenética. O depósito de Papagaios ocorre na unidade inferior, principalmente nos metabasaltos e diques
máficos, enquanto o depósito de Pitangui ocorre nas metagrauvacas e metapelitos da unidade intermediária do
GBP. No depósito Pitangui a zona sulfetada é composta por pirita, pirrotita, rutilo e quantidades menores de
galena, esfarelita, monazita e ouro. O ouro ocorre como pequenas pintas incluso na pirita, diretamente
relacionada ao teor do minério. Fases minerais ricas em arsênio, antimônio, cobalto, níquel e bismuto também
são comuns e incluem gersdorfita (NiAsS) e cobaltita (CoAsS). Nas amostras de menor teor de ouro predomina
pirrotita em relação à pirita. No depósito de Papagaios o minério ocorre desde clorita-sericita-carbonato xisto
(i.e. “lapa seca”) com assembléia mineral formada por arsenopirita, pirita, pirrotita, calcopirita, além de galena e
esfalerita em menores quantidades, até um sericita-quartzo xisto rico em pirita, pirrotita, calcopirita, com galena
e cobaltita. O ouro ocorre tanto livre quanto nas bordas, fraturas e incluso em grandes cristais de arsenopirita. Na
BIF ocorre magnetita e menores quantidades de scheelita (CaWO4), bismuto nativo (Bi) e outros minerais ricos
em Bi e ETR. Diferentes tipos de pirita e arsenopirita foram descritas com base em petrografia e MEV. Os dois
depósitos estudados apresentam diferenças em relação à mineralogia do minério. No depósito de Pitangui o ouro
está associado a pirita e pirrotita, enquanto no depósito de Papagaios há uma estreita relação com arsenopirita.
Em ambos há forte concentração de pirrotita. Ocorrem variações nas proporções de pirita e arsenopirita, além de
minerais acessórios ricos em Sb, Ni, Co, Bi, W e ETR. Os minerais ricos em ETR e W são restritos ao depósito
Papagaios, enquanto os demais ocorrem em maiores quantidades em Pitangui. Essas distintas assembleias
minerais podem ser reflexo de histórias de interação fluido-rocha singulares em cada depósito, uma vez que as
sequências de hospedeiras em Pitangui e Papagaios são distintas.
Apoio: Capes, Micapel Slate.
Palavras-chave: ouro orogênico, greenstone belt Pitangui, quadrilátero ferrífero noroeste.
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Embora o município de Alegre esteja localizado a menos de 60 km de alguns dos maiores polos nacionais
produtores de rochas ornamentais (Cachoeiro de Itapemirim, Itaoca-Vargem Alta, etc.), suas principais
atividades econômicas são ainda o comércio e serviços, seguidos da cafeicultura e pecuária. Segundo a
Prefeitura Municipal de Alegre, a indústria representa apenas 2% da economia do município. Dessa forma, o
presente trabalho tem por objetivo avaliar em escala de semi-detalhe o potencial natural de jazidas de rochas
ornamentais, no sentido de prover informações que possam estimular o desenvolvimento sócio-econômico deste
setor no município. Para tanto, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento a partir da combinação de
diferentes dados: (a) mapa geológico; (b) mapa de uso e ocupação do solo; (c) mapa de declividades; e (d) mapa
de densidade de lineamentos. Para que isso fosse possível, estes dados foram convertidos em valores fuzzy [0,1],
sendo que valores próximos a 0 indicam regiões pouco favoráveis e valores próximos a 1 o oposto. Para cada um
destes mapas foram considerados diferentes pesos, conforme a literatura. O software ArcGIS 10.4 foi empregado
para o processamento e combinação de todos os dados utilizados. No intuito de validar os resultados obtidos
foram realizadas inspeções de campo. O mapa de potencial natural de rochas ornamentais indicou que a região
do maciço Santa Angélica é de fato uma das mais propícias do município de Alegre à prospecção de rochas
ornamentais, além de algumas áreas localizadas à oeste. Deve-se destacar, que na região do maciço Santa
Angélica já existem áreas de explotação de rochas ornamentais e de revestimento. Os dados de campo
mostraram que as áreas indicadas como mais favoráveis, possuem, de fato, afloramentos rochosos. Contudo,
observou-se que estes materiais possuem um padrão estético relativamente comum, e, portanto, não é esperado
que apresentem um valor comercial elevado. Os materiais identificados em campo necessitam ainda de
caracterização tecnológica para a identificação de seus usos e limitações como rocha ornamental e de
revestimento.
Apoio: FAPES no. 82511977/18
Palavras-chave: Rocha ornamental, geoprocessamento, prospecção geológica.
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CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO FELDSPATO DO PEGMATITO SÃO
DOMINGOS, MUQUI – ESPÍRITO SANTO, PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA
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O Pegmatito São Domingos (SD) está situado na Província Pegmatítica Oriental do Brasil (PPOB) no município
de Muqui, no sul do Estado do Espírito Santo. É caracterizado por uma mineralogia e zoneamento simples,
definido em três zonas: i) zona marginal, composta por quartzo, feldspato e muscovita; ii) zona intermediária,
predomina feldspato potássico (microclina) acompanhado de albita e, como minerais acessórios, quartzo e
muscovita; iii) núcleo, formado essencialmente por quartzo hialino a leitoso. Os dados sobre este corpo
pegmatítico são extremamente escassos. As amostras de feldspatos provenientes desse pegmatito foram
submetidas a caracterização química, física e mineralógica para possível ou não aplicação na indústria cerâmica
e vidreira. Para estas análises foi utilizada a seguinte metodologia: 1) Preparação das Amostras: pulverização das
amostras para análise em pó, preparação de pastilha resinada, corpos de prova, e confecção de lâminas; 2)
Análises Mineralógicas/Cristalográficas: microscopia óptica e difratometria de raios X; 3) Análises Químicas:
Fluorescência de Raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV / EDS); 4) Análise Física: teste de
queima, em forno tipo mufla nas temperaturas de 1150 e 1250ºC. Os resultados obtidos indicaram que as
amostras são constituídas majoritariamente por microclínio pertítico, com lamelas de albita (exssolução)
variando de tamanho e forma. É comum a presença de feldspato intercrescido com quartzo – textura gráfica, e
minerais acessórios muscovita e fluorita. Com exceção da fluorita, essa mineralogia foi observa na análise de
Difratometria de Raios-X, observando-se o grau de triclinicidade com base na diferença entre as distâncias
interplanares das famílias de planos (130) e (13̅0), que apresentou simetria triclínica característico de feldspato
potássico de baixa temperatura, com alto grau de ordenamento dos átomos de Si e Al. A partir na análise do
Microscopia Eletrônica de Varredura - EDS foi melhor observado a relação de exsolução entre os feldspato, e
com o auxílio de diagramas os feldspatos foram classificados como plagioclásio albita (Ab100-97,88, An2,12-0,0) e
feldspato potássico (Or93,35-3,81, Ab96,19-6,65), com cristalização abaixo de 750 °C e pressão 1kbar . O teste de
queima revelou que os corpos de prova queimados a temperatura = 1250 °C apresentaram alto grau de
vitrificação e de deformação, os corpos de prova queimados a temperatura = 1150 °C apresentaram variação
volumétrica e de massa, e podem estar associados a presença de albita. Os teores obtidos na Fluorescência de
Raios-X foram comparados com os teores aceitos pela indústria de cerâmica e vidro, sendo possível a aplicação
do feldspato do Pegmatito São Domingos no setor cerâmico de 2ª qualidade. Tais dados contribuem no
entendimento da gênese do pegmatito e sua aplicação na indústria.
Palavras-chave: Feldspato, Pegmatito, Cerâmica.
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POTENCIAL ECONÔMICO DO NEFELINA SIENITO PARA INDUSTRIA CERAMICA: O
EXEMPLO COMPLEXO ALCALINO DE TANGUA-RJ E COMPLEXO ALCALINO DO
METASIENITO CANAÃ
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A produção mundial de nefelina sienito é oriunda do depósito de Blue Mountain, Ontário, Canadá e do depósito
de North Cape, localizado na ilha de Stjernoy, na Noruega. A Rússia também produz nefelina sienito, inclusive
para o emprego na produção de alumina. No Estado do Rio de Janeiro o plutonismo alcalino (pipes, stocks e
plugs) concentra- se preferencialmente na região litorânea centro-sudeste do estado, com destaque para a região
de Rio Bonito. O conjunto dos plútons faz parte do Alinhamento Magmático de Cabo Frio (Almeida, 1967), que
abrange o maciço de Poços de Caldas, com idade em torno de 89Ma. É possível discriminar cartograficamente
(na escala 1:400.000) mais de 30 plútons como por exemplo : o Maciço Alcalino da Serra do Mendanha, Maciço
Alcalino Morro dos Gatos, Maciço Alcalino de Rio Bonito, Maciço Alcalino Soarinho, Complexo Alcalino
Itaúna, Maciço Alcalino do Morro São João; Maciço Serra dos Tomazes , Intrusão Alcalina Marapicu, Maciço
Alcalino de Itatiaia, Maciço Alcalino de Tanguá, Maciço Alcalino Passa Quatro e Suíte Alcalina de Tinguá.
Diversos trabalhos de cunho regional e específicos abordaram essas associações, como Valença (1969, 1975,
1976), Lima (1976), Klein & Vieira (1980) e Ulbrich & Gomes (1981). Na região do município de Duque de
Caxias há ocorrência do complexo alcalino de metasienito Canaã. Esse complexo foi objeto de estudo e
viabilidade econômica para a exploração do nifelina sientito, bem como as rochas alcalinas do Complexo
alcalino de Tanguá, no leste do Estado do rio de Janeiro, apresentando características semelhantes aos dois mais
importantes de nefelina sienito do mundo supracitados. Nestes dois exemplos há a predominância do mineral
nefelina, um aluminossilicato de sódio e potássio que 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 do feldspato, 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.
Embora o mercado seja favorável a 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 e aplitos. Outras aplicações da nefelina sienito incluem a produção de alumina,
carbonatos de sódio e potássio, cimento portland, apatita, entre outros. Também se tem ampliado o uso da
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. Todas as comparações de nefelina sienito
com outras fontes alternativas de alumina são favoráveis ao minério de nefelina sienito. Tais razões justificam a
procura pelos produtos de nefelina sienito, por parte das indústrias de vidro e cerâmica.

Palavras-chave: Nefelina-Sienito, Alumina, Indústria.
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GEMOLOGIA NA ESCOLA: IMPORTÂNCIA DA GEOEDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE
POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA TERRA
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O presente trabalho tem como objetivo descrever a ação de extensão intitulada Gemologia na Escola,
desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Gemologia, da Universidade Federal do Espírito Santo
(GREGEM/UFES). A principal finalidade do grupo é congregar a comunidade acadêmica e o público em geral,
incentivar a compreensão e construção de conhecimento científico voltado para a gemologia, geociências e
geoeducação e promover a divulgação da Gemologia enquanto ciência multidisciplinar. Dentre as ações do
projeto, há uma, que engloba a aproximação da comunidade, discentes e docentes em uma ação social, a qual
permite levar conhecimentos sobre a área da gemologia e Ciências da Terra, até as escolas de ensino
fundamental e médio do estado do Espírito Santo, permite ainda a visitação destes aos laboratórios de ensino do
Curso de Gemologia. Trata-se de uma atividade continuada em que a geoeducação é utilizada como ferramenta
de divulgação do conhecimento científico e da apropriação do uso sustentável do meio ambiente, promovendo a
popularização das Ciências da Terra e das práticas de Geoconservação. Durante o segundo semestre de 2018, o
projeto recebeu cerca de 195 alunos das redes públicas e privadas de ensino e foi trabalhado o conhecimento
sobre a formação do Mestre Álvaro, maciço rochoso de filiação ígnea, considerado uma das maiores elevações
litorâneas do Estado. As atividades se dividiram entre uma palestra abordando conceitos de formação da Terra
(rochas e minerais), histórico geológico do maciço, a importância das práticas de Geoconservação e uso
sustentável do meio; jogos de fixação do conhecimento sobre os ambientes formadores das rochas (Ciclo das
Rochas); demonstração prática do processo de Vulcanismo, a partir do uso de uma maquete e visita guiada aos
laboratórios de Mineralogia e Gemologia, da UFES, visando apresentar as conexões entre gemologia e geologia,
formação das rochas formadoras de gemas e conscientização da importância da sustentabilidade na mineração, a
mineração e seu papel na sociedade, o desenvolvimento sustentável no que tange ao aproveitamento de recursos
minerais. A realização destas atividades é de suma importância tanto para aqueles que visitam a universidade
quanto na formação acadêmica dos discentes do curso de Gemologia, promovendo a disseminação do
conhecimento pela região e fornecendo, na forma de extensão, um retorno à sociedade.
Palavras-chave: geociências, geoeducação, gemologia, geologia, sustentabilidade.
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O presente trabalho tem como objetivo guiar o estudo das inclusões em gemas por intermédio da observação
destas no microscópio gemológico de imersão. A principal finalidade deste trabalho consiste na configuração de
um catálogo com fotomicrografias que nortearão o observador à localização de inclusões, feições e fenômenos
internos presentes nas gemas, que poderão ajuda-lo na elaboração de um diagnóstico embasado na estrutura
interna do material. Edward J. Gubelin foi pioneiro no âmbito do estudo das inclusões, classificando-as com base
em seu aspecto genético e estabelecendo a importância das inclusões como auxílio na identificação de gemas e
suas origens. O estudo das inclusões é de suma importância para a gemologia, uma vez que por intermédio delas
é possível identificar se o material analisado é natural ou sintético, apontar em determinados casos sua possível
proveniência (país, região e depósito), sugerir os possíveis tratamentos e/ou beneficiamentos praticados, como
aquecimento, irradiação e difusão. Permite indicar, em caso de gema sintética o processo de fabricação pelo qual
ela foi criada, como, por exemplo, gemas fabricadas por processos do tipo fluxo e hidrotermal. É possível ainda
indicar os prováveis eventos geológicos pelos quais o material foi submetido durante seu processo de formação e
cristalização, apontando condições físico-químicas, propondo assim, quando possível, um modelo para a gênese
da gema analisada. É demonstrado através de informações embasadas nas referências encontradas na literatura
existente, definições e ilustrações de como utilizar o microscópio gemológico de imersão, com enfoque em seus
sistemas óptico e de iluminação, bem como orientar na escolha do líquido de imersão a ser utilizado em
conformidade com o índice de refração da gema analisada, como efetuar o posicionamento da gema na pinça e
limpeza antes e depois de submetê-la a imersão. Este trabalho possibilita o acesso a uma biblioteca de imagens
que apresenta descrições das estruturas internas das gemas estudadas em linguagem acessível aqueles que
possivelmente estão tendo contato com o tema pela primeira vez e buscam auxílio em como proceder para
analisar, diferenciar, caracterizar e descrever uma gema internamente e propor um diagnóstico que englobe a
espécie, variedade gemológica, natureza e quando possível sugerir a sua provável origem geográfica e indicar
possíveis indícios de tratamento.
Palavras-chave: gemologia, inclusões, gema, microscópio gemológico de imersão.
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A análise granulométrica é um dos principais métodos de caracterização de sedimentos, sendo utilizado em
diversas aplicações. Essa análise, que consiste na distribuição do tamanho das partículas do material e a
frequência em que ocorrem em uma curva granulométrica, pode ser realizada de diversas formas, sendo o
peneiramento um dos principais métodos. Os diâmetros característicos são os tamanhos das partículas
correspondentes a alguma frequência desejada no acumulado do material passante, e são amplamente utilizados
na geotecnia, caracterização mineral e na engenharia de forma geral. Como esse dado normalmente é obtido de
forma visual no gráfico da curva granulométrica, o presente trabalho se propõe a fazer uma avaliação mais
segura desse dado a partir do método numérico de interpolação polinomial por diferenças divididas. O algoritmo
foi criado na plataforma Scilab, e realiza o cálculo com polinômios de vários graus, resultando no tamanho da
partícula de menor erro de truncamento, tendo assim um resultado mais confiável do que uma avaliação visual,
corrigindo os erros de escala e de interpretação, que varia de acordo com quem está analisando. Os dados de
entrada do programa são os resultados da análise granulométrica e a porcentagem do diâmetro característico
pretendida (por exemplo: D10, D50, D90, etc.). De forma a testar o algoritmo criado, foi executado o programa
com dados de uma análise granulométrica realizada em aula prática no Laboratório de Tratamento de Minérios
do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto com o objetivo de se comparar
com os resultados obtidos de forma gráfica, para o D50 e D80. O tamanho da partícula equivalente ao D50 foi de
584,60 µm em grau 9, que apresentou menor erro de truncamento. Para o D80 o menor erro foi de grau 1, sendo o
tamanho da partícula de 1.064,18 µm. A partir da comparação com os resultados visuais de 8 alunos a partir do
gráfico, percebeu-se que estes variavam entre os resultados obtidos, concluindo a eficiência da aplicação da
interpolação polinomial por diferenças divididas como método numérico de fácil execução e resultado confiável.

Palavras-chave: Análise granulométrica, Caracterização mineral, Métodos numéricos.
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O desmonte de rochas por explosivos tem como objetivo promover a fragmentação do material, permitindo
assim a continuidade das operações de lavra e o posterior beneficiamento. É um processo que requer cuidado e
precisão, dados os riscos envolvidos na utilização de explosivos e acessórios. Muitos são os aspectos que devem
ser analisados para que o desmonte atinja um resultado satisfatório, como a dimensão dos blocos desmontados,
que não podem ser elevadas de forma que não se adeque à britagem primária, mas também deve-se reduzir a
produção de finos. Além disso, é importante minimizar os danos ao maciço remanescente e também ter um bom
controle ambiental, controlando ruídos e vibrações, além da segurança da operação. O sistema de beneficiamento
tem capacidade limitada, logo, para que a operação não pare por falta de material ou para que se evite estoque
desnecessário antes da britagem primária é importante conhecer o volume desagregado. Outra razão pela qual se
faz importante o conhecimento dessa quantidade de material é que isso possibilita um bom dimensionamento das
operações de transporte. Deseja-se, em suma, um processo seguro e efetivo, com otimização dos custos. Dessa
forma, o presente trabalho se propõe a elaborar um algoritmo que calcule o volume de material desagregado em
um desmonte por explosivos, usando métodos de integração numérica a partir da plataforma Scilab. Os métodos
numéricos aplicados são a Regra dos Trapézios e Primeira e Segunda Regra de Simpson (compostas) para que
seja possível determinar qual produz o melhor resultado. Os dados de entrada do programa são os parâmetros das
bancadas, como altura, largura da berma e as inclinações do talude original e pretendido após o desmonte, bem
como o número mínimo de subintervalos pretendidos. Esse código calcula por integral a área que, multiplicada
pelo comprimento da bancada e pelo grau de empolamento também solicitados pelo programa, obtêm-se o
volume. Para testar o programa desenvolvido foi criado um caso hipotético que insere os seguintes parâmetros
de bancadas: altura das bancadas e bermas igual a 10 metros, inclinação do talude original de 45º, inclinação da
bancada de 70º, comprimento da bancada igual a 50 metros e grau de empolamento de 50%. Pela comparação
dos resultados, pode-se perceber que a partir de 372 subintervalos os três métodos já obtêm valores muito
parecidos, havendo um pequeno refinamento com o aumento convergindo para o mesmo resultado (5.114,89
m³), mas de erros desprezíveis para essa análise, sendo 5.114,71 m³ para a Regra dos Trapézios, e 5.114,90 m³
para a Primeira e a Segunda Regra de Simpson. Percebe-se que, apesar de todos os métodos terem resultados
satisfatórios, a Primeira e a Segunda Regra de Simpson são mais interessantes por convergirem mais rápido ao
resultado. Conclui-se também que, apesar de haverem muitos softwares que fazem cálculos de área e volume, a
elaboração desse algoritmo é um bom passo para o entendimento do método de integração numérica e o
desenvolvimento de programas mais sofisticados a partir de um software livre e conhecido nas universidades e
instituições de ensino brasileiras.

Palavras-chave: Lavra, Desmonte de Rochas, Integração numérica.
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O Espírito Santo é o principal estado produtor de rochas ornamentais do país, atingindo a categoria de maior
processador e exportador de rochas ornamentais do Brasil, sua participação na economia representa 79,37% do
total do faturamento de rochas ornamentais exportadas do país. Os municípios de Nova Venécia, São Gabriel da
Palha, Vila Pavão, Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga e São Domingos do Norte localizados na
região norte-noroeste capixaba, 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. Por sua vez, no sul do estado, o município de Cachoeiro de Itapemirim detém as
maiores reservas de mármore e rochas graníticas e forma em conjunto com os municípios de Alegre, Afonso
Cláudio, Castelo, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante outro importante polo produtor. Devido aos
processos geológicos que influenciaram diretamente nos produtos ornamentais, aliado a sua ampla distribuição
geográfica, este trabalho tem como propósito estabelecer uma comparação entre os polos de rochas ornamentais
do estado, se pautando em uma abordagem produtiva, além de uma análise temporal quanto ao panorama de
áreas requeridas junto a ANM - Agência Nacional de Mineração, no período entre 2009 e 2019, como elemento
comprobatório ao perfil de destaque do Espírito Santo no cenário nacional. Conclui-se que o Espirito Santo é o
estado que possui um alto potencial geológico-geotectônico e detém as maiores reservas lavráveis de mármore e
granito do Brasil. Se tornou líder no setor de rochas ornamentais e atualmente comporta o maior parque
industrial de beneficiamento da América Latina, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, com tecnologias para o
beneficiamento de rochas como teares de multilâmina e de fio adiamantado. Os principais municípios produtores
são Ecoporanga, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Pavão. A extração e beneficiamento de
mármore e granito estimularam o desenvolvimento do estado e incentivaram a criação de milhares de empregos.
Palavras-chave: Rochas ornamentais, Produção.

154

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DA BAUXITA DE MIRAÍ – MG
Jamilly Caroline Meireles Machado1, Aldemir de Melo Sotero2, Luisa Dias Barros3
1
2

Universidade da Amazônia, jamilly.meireles@outlook.com
Universidade Federal do Pará, aldemir.sotero@hotmail.com
3
Universidade Federal do Pará, luisadbars@gmail.com

A bauxita é uma rocha avermelhada com mais de 40% de alumina (Al2O3), na qual o nível de concentração
dos óxidos de ferro determina tal coloração. Os depósitos bauxíticos são formados por rochas ricas em minerais
oxi-hidróxidos de alumínio como Gibbsita Al2OH3, Diásporo AlO(OH), e Boehmita AlO(OH), geralmente
encontrados em regiões de clima tropical e subtropical. Atualmente, as reservas mundiais de bauxita totalizam
cerca de 30 bilhões de toneladas, sendo o Brasil o segundo maior detentor dessas reservas, com cerca de 8,6
% desse total. Neste contexto, a bauxita da região de Miraí-MG faz parte um grande cinturão aluminoso que
tem início na cidade São João Nepomuceno, passando por Miraí, até cidade Manhuaçu, próxima ao estado do
Espirito Santo. A orientação NE-SW das rochas decorre do evento tectônico pós-mesozóico de caráter
distensivo ocorrido na costa brasileira devido a abertura do oceano Atlântico. Tais depósitos estão posicionados
nos topos e encostas de serras que compõe o terreno, entre altitudes de 700m e 900m, hospedados em rochas
granulíticas lateritizadas do Complexo Juiz de Fora. O alvo deste estudo se concentra na caracterização
química e mineralógica de uma amostra dessa bauxita, cedida pela empresa Hydro Alunorte. O material é
composto por bolsões esbranquiçados alternados com porções avermelhadas e pequenas concreções
ferruginosas, além de zonas parcialmente alteradas e estéreis, com textura reliquiar do protólito. As análises
por DRX-total atestam uma assembleia mineral composta essencialmente por Gibbsita, além de fases
associadas como Hematita, Quartzo e Sodalita hidrotermal (?). Na porção reliquiar e levemente alterada,
imagens micrográficas/CL revelam zonas estéreis constituídas por cristais de quartzo sub-angulosos,
fortemente fraturados, envolvidos por uma matriz fina escura a levemente avermelhada. Nesta mesma porção,
observa-se o preenchimento de zonas de fraturas por uma matriz gibbsítica média, o que mostra o importante
controle estrutural da rocha hospedeira sobre a mineralização. Os dados FRX-total da amostra indicam teores
de Al2O3 (61,78%), Fe2O3 (3,60%), SiO2 (2,39%), Na2O (1,17%) e TiO2 (0,21%), de acordo com a mineralogia
descrita. As informações preliminares obtidas neste estudo sugerem que: a amostra de bauxita faz parte da
zona aloterítica do depósito, o que explica a ausência de picos de Caulinita na DRX; a presença de picos de
sodalita, bem como a relação textural entre a matriz gibbsítica e a rocha hospedeira, podem sugerir uma
contribuição hidrotermal para o processo de formação do minério, além de uma possível geração alóctone de
Gibbsita. Os teores da alumina e das impurezas como os óxidos ferro e silício, são característicos de bauxitas
não metalúrgicas, porém devido à baixa representatividade do material disponível para este estudo, estes teores
podem variar significativamente ao longo do depósito. Outras técnicas como MEV e FTIR também serão
utilizadas nas etapas seguintes do trabalho, principalmente na investigação de possíveis gerações distintas de
Gibbsita.
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A área de estudo compreende a porção centro-sul da Serra de Itaoca, município de Cachoeiro de Itapemirim,
Estado do Espírito Santo, onde estão instaladas numerosas pedreiras e minas para a exploração e explotação de
mármore, com amplo uso na construção civil e agricultura. Apesar de seu importante aspecto econômico, são
escassos estudos geológicos, e os existentes são em escala regional (> 1:100.000). Neste sentido, neste estudo,
propôs-se a realização de um mapa geológico na escala 1:50.000, e a geração de um modelo geológico 3D. Para
tanto, foram utilizadas técnicas clássicas de mapeamento geológico em terrenos metamórficos associadas ao
software de modelagem geológica Leapfrog Geo (Seequent). Os programas computacionais de modelagem
geológica possibilitam modelar os estratos geológicos em profundidade e estimar volumes de minério a partir de
seus teores. Neste sentido, utilizou-se o software Leepfrog Geo para a elaboração de um modelo geológico
tridimensional a partir de dados obtidos em campo.Os resultados revelaram que: (a) quatro grandes unidades
geológicas de mapeamento ocorrem na área de estudo: paragnaisse, ortognaisse, mármores calcíticos e
monzodiorito. Estas unidades estão associadas ao Complexo Paraíba do Sul e ao magmatismo pré e póscolisionais da Faixa Araçuaí de idade brasiliana; (b) os mármores constituem uma lente na porção central da área
de estudo, e ocorrem sob duas formas: maciço ou bandado. A variedade bandada ocorre com menos frequência.
O bandamento pode ser centimétrico a métrico, sendo caracterizado por variações granulométricas e
composicionais. São rochas de coloração branca a levemente azuladas e de granulação fina a muito grossa. Não
se observam padrões de variação lateral quanto a mineralogia e textura nesta lente; (c) a unidade de mapeamento
monzodiorito não havia sido cartografada por Silva (1993); (d) as rochas mapeadas estão organizadas segundo a
direção N-S, com caimentos moderados para leste; e (e) foram reconhecidas três fases deformacionais na área de
estudo, sendo a primeira e a última de caráter rúptil e a segunda de caráter dúctil.
Palavras-chave: mármores, Itaoca, modelagem geológica, Leapfrog Geo.
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Durante as décadas dos anos 1970 e 1980, vários garimpos produtores de cassiterita foram desenvolvidos na
região nordeste de Goiás. Em particular, garimpos conhecidos como Pelotas e Boa Vista, localizados na região
de Porto Real, zona limítrofe entre os municípios de Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, produziram
volumes expressivos de cassiterita a partir de depósitos de tipo greisen, albititos e pegmatitos associados às fases
magmáticas tardias da Suíte Aurumina. Tais depósitos são caracterizados, além da cassiterita, pela presença de
fases minerais de importância econômica tais como turmalina, berilo e columbita-tantalita.
Os sistemas mineralizados associados a cúpulas graníticas e/ou fases evoluídas tardias de magmas graníticos são,
em alguns casos, caracterizados pelo enriquecimento em lítio, elemento que atualmente torna-se uma matéria
prima estratégica dada a perspectiva global futura de expansão de tecnologias alimentadas por baterias que usam
o lítio como principal componente. Os depósitos produtores de estanho mencionados anteriormente possuem
abundante mica classificada em trabalhos anteriores como muscovita, a qual aparece associada às paragêneses de
minério. Essa mica, porém, não foi caracterizada de forma detalhada, e dado o contexto paragenético em que ela
se encontra, existe a possibilidade de que teores importantes de lítio sejam comportados pelo mineral, podendo
inclusive haver presença de micas de lítio da série da lepidolita, como de fato ocorre em outros depósitos da
mesma natureza em locais mais próximos da cidade de Monte Alegre de Goiás.
Geologicamente, a área de estudo situa-se na porção nordeste da Faixa de Dobramentos Brasília, com
embasamento Paleoproterozóico constituído por rochas ígneas e metamórficas, descritas em fácies da Suíte
Aurumina e da Formação Ticunzal, cobertas pelo Grupo Araí e intrudidas pela Suíte Pedra Branca, bem como
por outras suítes compostas de Granitos do Tipo A.
O presente trabalho, realizado no primeiro semestre de 2018, foi desenvolvido a partir de amostras já existentes
da região de Porto Real, com o intuito de determinar o potencial de lítio destes depósitos. Nas 19 amostras
utilizadas, foram selecionados 181 cristais de micas, nos quais foram feitas análises químicas para 14 elementos
principais, e a partir dos resultados o teor de lítio foi calculado de acordo com as relações empíricas propostas
por Tischendorf et. al., (2004).
Todos os dados foram compilados em tabelas anexadas ao relatório e gráficos incorporados ao texto, e, segundo
os resultados, foram classificadas como Muscovita as micas de quatorze amostras, como Fengita as de duas e
como Lepidolita micas de três amostras.
Palavras-chave: Aurumina, estanho, lítio.
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A atividade mineradora possui como característica a complexidade de suas operações e requer um estudo
econômico-financeiro das mesmas para determinação dos custos envolvidos bem como avaliação de possíveis
melhorias no processo produtivo. Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo da produtividade de
operações de transporte de minério de ferro na mina da empresa Valemix em Catas Altas (MG) o que envolveu o
levantamento das características do ciclo produtivo e aspectos da produtividade da mina de ferro, através de
visitas de campo quinzenais. Nas visitas analisou-se parâmetros como tempos de ciclo dos caminhões,
escavadeiras e carregadeiras e eficiência e produtividade das operações. A pesquisa desenvolvida mostrou que os
ciclos operacionais e de movimentação de material realizados com pás carregadeiras e caminhões envolvem: transporte de estéril retirado de pilhas formadas após o processo de beneficiamento e de baias; - transferência
interna entre as pilhas de diferentes produtos formadas no processo de tratamento e as pilhas de estoques; transporte das pilhas de material estocado da própria Valemix direcionado para britadores e posteriormente para
venda. A empresa utiliza a alocação estática dos seus equipamentos e não realiza atividade produtiva direta da
sua mina, beneficiando atualmente o minério de ferro de alto teor de outra empresa, a AVG. Observou-se em
várias ocasiões que o equipamento utilizado para carregamento/transporte do minério é realocado sem
planejamento, o que diminui a produtividade do mesmo e gera custos adicionais. Além disso, a empresa não
dispõe de muitos equipamentos para descarga e transporte do minério, o que gera ociosidade em algumas
situações e perda de produtividade em outras especialmente quando ocorre a realocação do equipamento para
atender atividade não prevista. A avaliação dos tempos de carregamento e transporte do minério e produtos da
Pedreira Um da Valemix em Catas Altas (MG) permitiu detectar alguns problemas enfrentados na operação da
mina tais como a grande dependência dos equipamentos de carregamento, a presença de vias de acesso não
pavimentadas com buracos, pontos de alagamento em época de chuva com formação de barro, o que dificulta o
tráfego dos caminhões, deficiências na comunicação entre operadores de escavadeiras/caminhões e pessoal da
produção, número de equipamentos insuficiente e falta de dados sobre consumo de combustível dos
equipamentos utilizados. Assim, a partir dos levantamentos foi possível formular sugestões para a empresa
visando a diminuição do consumo de diesel e otimização do processo produtivo através da adoção de medidas
como a instalação de um silo para a saída do concentrado, produto de maior saída, a fim de diminuir a
dependência da carregadeira, a realização de manutenção frequente das vias, com melhoria do sistema de
drenagem das mesmas para evitar empoçamentos em época de chuva, compra ou aluguel de frota para diminuir o
tempo de espera dos carregamento/transporte da matéria prima e produtos e implantação de sistema de controle
para cálculo do consumo de diesel por máquina. As medidas sugeridas certamente contribuirão para melhoria da
produtividade e eficiência do processo de operação da empresa.

Apoio: Programa PAPQ da UEMG.
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The Paraná-Etendeka Igneous Province is one of the largest LIPs in the world and was the result of an
intra-cratonic extensional event preceding the opening of the South Atlantic Ocean. In South America it
comprises ca. 1,2 M sq.km and is known as Paraná Igneous Province - PIP. Its rocks cover up to 75% of the
State of Paraná, southern Brazil. Previous researches divided the PIP in two subprovinces, Southern
Sub-province (SSP) and Central-Northern Sub-province (CNSP), comprising 8 geochemical types divided by
combination of the SiO2, Zr, TiO2 and
P2O5 contents. From previous researches it is known that in the PIP,

copper occurs as carbonates, silicates, oxides and also in its native form, summing up to 46 showings in the
southwestern region of the State of Paraná, which could be divided into four main types: (1) blebs of native
copper in amygdales along with zeolites, carbonates, quartz, volcanic glass and clay minerals of the vesicular top
zone of the basalt flows; (2) pellets of native copper, which occasionally may reach hundreds of grams, sparsely
disseminated in the basalt flows; (3) native copper coverslips sprinkled over volcanic glass covering disjunction
planes of basaltic flows; (4) malachite, chrysocolla, azurite and cuprite filling amygdales of lithic clasts or as
veins crossing the matrix of volcanic breccias. This research highlights the petrographic features of some Cu
showings found in the southwestern State of Paraná. At Campina da Lagoa, as described in previous works, Cu
occurs in the vesicular top zone of a basalt flow, where in hand samples is shown amygdales of up to 5 cm in
diameter, partially or totally filled with quartz, zeolites, volcanic glass, malachite, azurite and chrysocolla. At
this location, botryoidal malachite is found in partially filled vesicles. This is an example of type (1). The type
(3) is exemplified by Mina Dalmina, in Mercedes municipality, where disjunctions covered by glass are
sprinkled with native copper coverslips; previous authors found displacements of basalt blocks evidenced by
friction lines carved on the glass. In the Linha Vaca Branca, Capanema municipality, occurs a clast-supported
breccia, composed by lithic clasts on which many of the amygdales up to 2 cm in diameter are filled with
chrysocolla, malachite, zeolites and quartz. Subordinately these amygdales are filled with volcanic glass and
dendritic native copper. Small veins composed by native copper, cuprite, malachite and azurite are found
crossing the breccia’s matrix. This is an example of type (4). In short, copper occurrences in the southwestern
State of Paraná, are composed of low temperature minerals and related to late magmatic events, such as cavities
and amygdale filling, deposition in planar disjunctions and breccias. These characteristics imply that Cu
occurrences are associated with late and post-volcanic processes, probably with Cu remobilization by fluid
percolation through basalt flows porosities and disjunctions.
Palavras-chave: native copper, malachite, chrysocolla
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A areia é um produto mineral muito importante para a construção civil, como agregado, filtro de barragem ou
como assentamento de pisos. Os grandes centros urbanos são os principais consumidores de areia para
construção civil, o que tem ocasionado a exaustão de várias minas em suas proximidades, principalmente, na
região sudeste do país, o que cria a necessidade de pesquisa de novas jazidas em localidades cada vez mais
distantes. O presente trabalho apresenta o estudo desenvolvido sobre a Formação Rio Claro, que visou
caracterizar tecnologicamente suas litologias e localizar os melhores sítios para a exploração de areia no
contexto da construção civil. A pesquisa foi desenvolvida em 5 etapas, organizadas da seguinte forma: 1ª Etapa –
Levantamento bibliográfico e preparação de bases cartográficas da área de estudo, com foco ao setor norte do
município de Rio Claro (SP); 2ª Etapa – Análise de fotos aéreas, para escolha de possíveis pontos de
amostragem; 3ª Etapa – Levantamento de campo; 4ª Etapa – Análise das amostras pelos ensaios de
peneiramento, sedimentação, índices físicos e análise em lupa; e 5ª Etapa – Análise e integração dos resultados
obtidos de forma a caracterizar os principais depósitos e suas características. Os resultados focam no
levantamento de informações sobre características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e geológicogeotécnicas da Formação Rio Claro, tendo como um dos produtos a confecção de mapas temáticos. Foram
descritos perfis de solo e rocha em 11 pontos da área de estudo, com a coleta de 6 amostras de rochas, 16 de
solos com amostras deformadas e indeformadas e 6 de agregados provindos da mineração existente na área. A
análise, das amostras, de granulometria, índices físicos e impurezas nos grãos, demonstraram uma variação de
atributos ao longo da formação, mais viável economicamente na sequência arenosa esbranquiçada situada em
profundidades de 4 a 10 m, com 10 a 15 m de espessura. Em comparação aos outros materiais da formação, essa
sequência apresenta cerca de 10% menos finos, grãos de areia sem crosta de ferro e ausência de magnetita e
películas de argila, salientando sua maior espessura no relevo de colinas tabuliformes. Pelas normas, os materiais
arenosos da formação, ao dosar e beneficiar, podem ser utilizados como agregado para concreto e argamassa. O
trabalho supre a lacuna da caracterização tecnológica da formação para uso na construção civil, possibilitando,
ainda, a correlação com outras unidades geológicas denominadas como depósitos cenozoicos, que apresentam
grande potencialidade nesse setor.
Palavras-chave: areia, caracterização tecnológica, Formação Rio Claro.
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PETROGRAFIA DOS GREISENS MINERALIZADOS A Sn, Cu, Zn, Pb ASSOCIADOS AO
PLÚTON SAUBINHA, SUÍTE INTRUSIVA SÃO LOURENÇO-CARIPUNAS, RONDÔNIA:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Renan de Salles Flores Garcia Ferraz1 , Vanderlei de Farias 2 , Washington Barbosa Leite Júnior3, Paulo Henrique
Raymundo Camargo4 , Jorge Silva Bettencourt5
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Greisens são os depósitos primários de estanho mais comuns na Província Estanífera de Rondônia, sudoeste do
Cráton Amazônico. Ocorrem associados principalmente às rochas graníticas das suítes intrusivas São LourençoCaripunas (SISLC: ca.1310 Ma), Santa Clara (1082-1074 Ma) e Granitos Últimos de Rondônia (998-974 Ma).
No plúton Saubinha (SISLC), os greisens ocorrem em dois morros denominados de serras do Isaac e Irene no
distrito mineiro de São Lourenço. Formam corpos lenticulares subparalelos (NNE-NEE/s.v.), associados ou não
com veios de quartzo, com algumas dezenas de metros de extensão e menos de 2,0 m de espessura. Os greisens
são cinza a cinza escuros e apresentam estrutura maciça. A textura é heterogranoblástica, granoblástica e mais
raramente porfiroblástica, com granulação variando de grossa a fina. Os greisens heterogranoblásticos e
granoblásticos ocorrem alojados no biotita-álcali-feldspato granito heterogranular e são caracterizados
principalmente por cristais ou agregados de cristais maiores quartzo (grão médio/grosso), envolvido por cristais
menores de quartzo, topázio e mica (grão médio/fino). Já os greisens porfiroblásticos ocorrem hospedados no
biotita-álcali-feldspato granito porfirítico. Os cristais ou agregados de cristais maiores de quartzo (grão
grosso/médio) se destacam numa matriz (grão fino/médio) composta por quartzo, topázio e mica.
Mineralogicamente, os greisens são classificados como topázio-mica-quartzo greisen e mica-topázio-quartzo
greisen. O quartzo é cinza e aparece sob dois tipos texturais, como cristais anédricos e límpidos e cristais
anédricos com inúmeras inclusões de mica e topázio. A mica ocorre sob dois tipos pleocróicos, com cores
verde/pardo e amarelo claro/incolor, o topázio é anédrico e incolor e a cassiterita aparece c omo cristais
subédricos (grão fino/médio) castanho avermelhados dispersos pela rocha. Pseudomorfos de mica pretérita com
inclusões de zircão (biotita?) são freqüentes e fluorita roxa e anédrica e agregados de sulfetos (galena, esfalerita
e calcopirita) ocorrem em vênulas ou dispersos pela rocha, por vezes com inclusões de mica, quartzo e topázio.
Apoio: SEG – Student Chapter – UNESP Rio Claro
Palavras-chave: Greisen, petrografia, estanho, Rondônia

161

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE GRANADAS DAS INTRUSÕES DIAMANTÍFERAS DE
CATALÃO-01 E MARAVILHA-03, PROVÍNCIA ÍGNEA DO ALTO PARANAÍBA
Brunno Abilio Ciríaco1, Ítalo Lopes de Oliveira1, Marina Marques Dalla Costa1, Nilson Francisquini Botelho1
1
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A análise da composição química de minerais satélites (e.g. granada, ilmenita, espinélio) é um importante
método prospectivo na exploração de diamantes. A Província Ígnea do Alto Paranaíba, situada no Sudeste do
Brasil, compreende um extenso magmatismo do Cretáceo Superior com afinidade kamafugítica e kimberlítica no
qual ao menos duas dezenas de corpos intrusivos são comprovadamente portadores de diamantes. No presente
trabalho, foram realizadas aproximadamente 400 análises por microssonda eletrônica em granadas obtidas a
partir de concentrados de minerais pesados provenientes das intrusões Catalão-01 e Maravilha-03. Ambas
intrusões são diamantíferas e foram objetos de pesquisa exploratória da empresa Five Star Diamonds nos últimos
anos. O cluster de Catalão-01 compreende vários corpos localizados no sudeste do Estado de Goiás, enquanto
que a intrusão Maravilha-03 está situada na porção centro-sul do Estado de Minas Gerais. A composição
química das granadas em todas as intrusões estudadas (i.e CAT-01A, CAT-01B e Maravilha-03) é
dominantemente piropo. No pipe CAT-01A as granadas têm #mg (Mg /(Mg + Fet)) entre 0,59 e 0,84, CaO entre
3,68 e 12,45 wt%, e Cr2O3 entre 0,11 e 12,86 wt%. A maioria das granadas são classificadas como G9 (n = 122),
além de uma menor proporção de granadas dos tipos G0, G1, G4 e G11. No pipe CAT-01B os valores de #mg,
CaO e Cr2O3 são semelhantes aos registrados para o corpo CAT-01A, sendo que a maioria da granadas também
são G9 (n = 110), com menores ocorrências dos tipos G1, G4, G4D e G12. A composição das granadas da
intrusão Maravilha-03 é bastante homogênea com valores de #mg entre 0,74 e 0,85, CaO entre 4,18 e 6,41 wt%,
e Cr2O3 entre 1,05 e 8,09 wt%. Tais granadas são classificadas apenas pelos tipos G1 (n = 5), G9 (n = 92) e G11
(n = 4). As composições das granadas deste estudo indicam que os magmas formadores das intrusões Catalão-01
e Maravilha-03 são intrusivos em uma região situada sobre manto litosférico composto principalmente por
lherzolitos (G9) e peridotitos metassomáticos (G1, G11 e G12). Adicionalmente, a presença de granadas G4 e
G4D sugerem que assembléias mantélicas piroxeníticas também ocorrem na região do cluster de Catalão-01,
porém numa proporção reduzida. Apesar de, nos corpos estudados, não ter sido caracterizada nenhuma granada
do tipo G10, um importante indicador de fertilidade nos kimberlitos diamantíferos da África do Sul e da Sibéria,
a presença de granadas G4D no pipe CAT-01B reforça a fertilidade deste corpo.
Apoio: Five Star Diamonds, Laboratório de Microssonda Eletrônica da Universidade de Brasília
Palavras-chave: Província Ígnea do Alto Paranaíba, Diamantes, Granada
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ESTUDO DA QUANTIFICAÇÃO E ESPECIAÇÃO DE MERCÚRIO EM SEDIMENTO DO RIO
GUALAXO DO NORTE
Nayara C. Silva¹, Wanessa S. Neves2, Deyse A. dos Reis3, Cláudia C. Windmoller4, Hubert M. P. Roeser5
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A mineração é uma das principais fontes antrópicas de introdução do mercúrio no meio ambiente. Com o
histórico de extração mineral, sobretudo do garimpo de ouro no Quadrilátero Ferrífero, esse elemento possui
significativa relevância na região como poluente ambiental. Na Bacia do Rio Gualaxo do Norte, bem como em
diversas partes do QF, o garimpo ilegal se fez presente por um longo tempo, e ainda hoje, mesmo que de forma
escassa, é possível encontrar garimpeiros exercendo sua atividade de forma ilícita, utilizando-se de Hg metálico
para a extração de ouro, que consequentemente acaba por poluir a atmosfera e os ambientes fluviais. O presente
estudo investigou a distribuição do mercúrio nos sedimentos fluviais da bacia hidrográfica do Rio Gualaxo do
Norte (Minas Gerais, Brasil) a partir da sua quantificação total e concentração de cada espécie, por meio do
Analisador Direto de Mercúrio (DMA-80). O mercúrio não possui qualquer função essencial ao organismo
humano, além disso é potencialmente tóxico. A sua toxicidade e mobilidade no meio ambiente são altamente
relacionadas às formas em que esse elemento se encontram, ou seja, às suas espécies químicas, e estados de
oxidação, que são: o mercúrio elementar (Hg0), o íon mercuroso (Hg+ ou Hg22+), forma pouco estável em
sistemas naturais, e o íon mercúrico (Hg2+). Os resultados de concentração de Hg total nos sedimentos do rio
mostraram que a concentração de Hg está entre 0,07 mg.kg-1 a 1,462 mg.kg-1, situando-se dentro da faixa
definida pelos dois limites da Resolução Conama 344/2004 que é de 0,17 mg.kg-1 e 0,486 mg.kg-1, intervalo em
que, ocasionalmente, esperam-se efeitos adversos aos organismos. Apenas uma das 10 amostras analisadas
apresentou uma concentração acima do limite em que frequentemente ocorrem efeitos adversos à biota. A
análise de especiação de Hg forneceu as concentrações em cada patamar de temperatura e cada amostra foi
comparada com os gráficos dos padrões desenvolvidos na metodologia adotada. Nenhuma amostra apresentou
concentração significativa em 50°C, espécie utilizada no garimpo de ouro, indicando que todo o Hg presente se
encontra oxidado. O gráfico de uma das amostras analisadas assemelha-se ao padrão de HgS, que indica o Hg2+,
espécie oxidada ligada à sulfeto. As outras duas amostras analisadas mostram um padrão onde o Hg apresenta
um pequeno pico à 300°C e outro onde o Hg é liberado à 500°C, 600°C e 700°C indicando, portanto, uma
espécie menos e outra mais fortementente ligada à matriz, ou seja, uma forma menos estável e outra mais
estável. Não é possível inferir o composto exato de Hg ou interação com a matriz pela comparação com os
padrões, pois não há padrão de Hg com dessorção máxima de Hg a 600°C. O Hg da atividade de mineração de
ouro está sendo transportado ao longo do rio Gualaxo do Norte, Brasil, o que pode levar a uma maior
contaminação. Embora essas concentrações sejam menores do que aqueles encontrados em pesquisas de longa
data, não é possível concluir que a extensão da contaminação a partir desta atividade está em declínio.
Apoio: CAPES, CNPQ, FAPEMIG, Fundação Gorceix e UFOP.
Palavras-chave: Distribuição de Mercúrio, Sedimentos Fluviais, Mineração de ouro, Rio Doce.
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AEROMAGNETOMETRIA COMO FERRAMENTA PARA DISCRIMINAÇÃO DA ANOMALIA
CASTELHANA, MONTE CARMELO, ALTO PARANAÍBA, MINAS GERAIS
Pereira, M. A. M. 1, Miquelutti, L. G. 1, Nannini, F.1, Santos, W. S.2
1
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Grande parte das intrusões alcalinas existentes ao longo do Azimute 125 (Az125) foram descobertas a partir do
Levantamento Aerogeofísico Brasil e Alemanha na década de 1970, assim como a Anomalia Magnética Monte
Carmelo (AMMC), localizada entre os municípios de Monte Carmelo e Romaria, Minas Gerais. O relatório de
reconhecimento geológico e geoquímico da AMMC, realizado pela CPRM indicou a presença de rochas máficas
e ultramáficas como gabros, piroxenitos e anfibolitos. Posterior a esse levantamento, a CODEMIG em parceria
com a CPRM comandou em 2006 um novo levantamento em Minas Gerais, com linhas de voo espaçadas em
400 m no sentido NS, permitindo maior resolução espacial. Analisando o mapa de campo magnético residual da
Área 7 do Programa do Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais, pode-se identificar a presença de uma
nova anomalia magnética, denominada de Castelhana (AMC), localizada nas proximidades da AMMC.
Acredita-se que a AMC seja gerada por um kimberlito, devido ao fato da estrangeira De Beers ter realizado
sondagem no local e constatado a presença de rochas em fáceis diatrema segundo forma de pipe, típico de rochas
com afinidade kimberlítica, nomeando o corpo na ocasião como Perdizes 10. A anomalia não é aflorante, e
apresenta possível centro nas coordenadas 47°28´30” W e 18°48´18,75” S. Neste estudo pretende-se avaliar o
comportamento da magnetização da anomalia, bem como delimitar um limite para a estrutura a partir da análise
dos dados observados. Para isso foram utilizados mapas de Campo Magnético Residual, Redução ao Polo
Magnético (RTP) e Sinal Analítico. Os mapas de RTP foram elaborados segundo metodologia proposta por
Baranov (1957) e Fedi et al. (1994). O mapa de Campo Magnético apresenta um dipolo com polo positivo para
norte (76,3204 nT) e polo negativo para sul (-452,7043 nT). O mapa de RTP elaborado segundo Baranov (1957)
apresentou característica dipolar indicando presença de magnetização remanente. A metodologia RTP segundo
Fedi et al. (1994) também ressaltou a presença de uma anomalia dipolar, porém de caráter dipolar inverso a
anterior, com polos negativos destacando a AMC e polos positivos ressaltando lineamentos estruturais
vinculados ao Az125. O mapa de sinal analítico permitiu indicar a presença de uma anomalia com formato
circular com diâmetro em torno de 1km. Ao entorno da estrutura ocorre decaimento do sinal analítico. A
magnetometria se destacou como um importante método para discriminar a AMC, modelos geofísicos como a
gravimetria podem contribuir para a aprimoração do modelo geológico-geofísico, permitindo posteriormente a
realização de uma modelagem 3D da AMC.
Apoio: CODEMIG, Observatório Nacional (ON) e Gar Mineração Comércio, Importação e Exportação S/A.
Palavras-chave: magnetometria, prospecção mineral, kimberlito.
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SIMULAÇÃO DA PROSPECÇÃO DE CALCÁRIO PARA CIMENTO PORTLAND NO VALE
DO RIBEIRA
Giovanni Simonni Veríssimo Leite Lima1, Poliana Vidal Salgado1, Lucas Candido1 , Maria José Mesquita¹
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A Prospecção é uma disciplina do quinto ano do Curso de Geologia da Unicamp. Utiliza o método da
Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP) para incentivar a autonomia científica dos estudantes e práticas de
prospecção fora da sala de aula. Os projetos de pesquisa envolvem a criação de uma empresa júnior fictícia para
desenvolver exploração mineral de uma commodity no Vale do Ribeira, uma região de alto potencial mineral, de
grandes reservas de Mata Atlântica e parques naturais como o PETAR (parque estadual turístico do Alto
Ribeira), além de conflitos socioeconômicos. Nesse âmbito a empresa Calcário Minerações foi criada a fim de
desenvolver um projeto de exploração de calcário para a produção do cimento do tipo Portland utilizado na
indústria da construção civil. Foram realizadas quatro etapas de estudo: i) Análise Regional, abrangendo a
história, economia e política local, e as necessidades legais e de infraestrutura para o requerimento da área e
posterior implantação do projeto; ii) Prospecção Estratégica e Tática, utilizando mapas geológicos, geofísicos e
dados de sedimentos de corrente disponibilizados pela CPRM no ambiente SIGMINE da ANM (Agencia
Nacional de Mineração) ; iii) Avaliação de jazida, por meio de dados geoquímicos de solo; e iv) Pós Exploração,
com a elaboração de um plano de recuperação - PRAD. O alvo de estudo do projeto foram as reservas calcárias
do Vale do Ribeira. A seleção da reserva mais apropriada foi feita de acordo com as exigências químicas dadas
pela norma ABNT NBR 16697 de 2018, que impõe limites permitidos de porcentagem de massa de resíduo
insolúvel (RI) até 5,0%, perda ao fogo (PF) até 12,5 %, óxido de magnésio (MgO) até 6,5% e trióxido de enxofre
(SO3) até 4,5%. A Calcário Minerações simulou o requerimento de uma área de fácil acesso pela rodovia
SP-165, a aproximadamente 22km da cidade de Apiaí - SP, que totaliza 900 hectares, encontrando-se fora dos
limites das áreas de proteção ambiental (APAs) e de reserva quilombola. Geologicamente, são faixas
quilométricas com espessuras de até 1000 metros de metacalcários e metapsamitos terrígenos intercalados, de
baixo grau metamórfico. Pertencem a Formação Bairro da Serra, inserida na Sequência Deposicional
Furnas-Lajeado do Grupo Lajeado, Supergrupo Açungui. O follow-up da área foi feito através de mapas de
interpolação de dados geoquímicos de sedimentos de corrente e geofísicos. Através de resultados de amostragem
de solo das rochas carbonáticas, obteve-se o valor da porcentagem dos elementos maiores exigidos pela ABNT
NBR 16697, viabilizando a área. A reserva inferida no local é de aproximadamente 1,840 bilhões de toneladas,
um valor que reflete o alto potencial econômico da região, que deve ser avaliado em conjunto com as relações
ambientais, políticas e sociais do Vale do Ribeira. O projeto proposto pela ABP foi eficaz e possibilitou o
envolvimento dos alunos com a pesquisa técnico-científica, através de etapas comuns ao cotidiano profissional
de forma inovadora ao compreender os aspectos ambientais e socioeconômicos da região.
Palavras-chave: Aprendizado Baseado em Projeto, Prospecção mineral, Vale do Ribeira.
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O “MUDSTONE” DE RODRIGO SILVA, OURO PRETO, QUADRILÁTERO FERRÍFERO
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Diversas ocorrências de mineralizações polimetálicas de Cu, Pb, Zn, Au, Ag, As, Bi, Mo, W, Sb e Hg foram
reportadas no Quadrilátero Ferrífero. Algumas dessas ocorrências são atribuídas as mineralizações encaixadas
nas rochas do Grupo Sabará ou da Formação Gandarela, como Olhos d’Água, Morro do Bule, Dom Bosco,
Hargreaves e aquela representada pelo pequeno depósito de Au (Zn) de Bico de Pedra. A gênese deste último
depósito sugere estar relacionada a um magmatismo ácido a intermediário de idade paleoproterozoica,
incompatível com a geoquímica típica dos depósitos auríferos das sequências metavulcano-sedimentares
arqueanas do Quadrilátero Ferrífero (gold only deposits). Outras mineralizações, como os depósitos de topázio
imperial no Distrito de Rodrigo Silva, situado entre as cidades de Ouro Preto e Ouro Branco, região central da
Sinclinal Dom Bosco, apresentam uma associação geoquímica compatível com magmatismo alcalino
(ocorrências de anatásio e xenotímio em concentrados de bateia e elevados teores de TiO2 em rochas referidas
como mudstones). Nesta área foram encontrados afloramentos de uma rocha maciça indeformada, com feições
arredondadas decorrentes e características do intemperismo químico, com matriz argilosa de coloração branca
(vermelha quando oxidada) e raros grãos e/ou cristais angulosos de quartzo. Observa-se um contato subvertical
brusco desta litologia com o quartzito ferruginoso da Formação Cercadinho, marcado por uma brecha tectônica e
hidrotermal, com vênulas de quartzo associadas. As seguintes evidências de campo: ausência de bandamento ou
foliação; matriz argilosa; raros cristais de quartzo; e relação discordante com a encaixante, sugerem que estas
possam ser rochas ígneas vulcânicas a subvulcânicas de composição alcalina. Admite-se, como hipótese a ser
investigada, que os veios de quartzo que hospedam a lavra ativa de topázio imperial, encontrada próxima ao
afloramento da rocha em questão, pode ter origem associada ao magmatismo proposto, de idade mesozoica ou
cenozoica. Ressalta-se que a ocorrência em questão coincide com um lineamento magnetométrico de orientação
noroeste e com pico de anomalia no mapa de amplitude de sinal analítico. Na geofísica de gamaespectometria,
esta ocorrência coincide com o domínio de K alto, U médio e Th baixo. A combinação dessas informações pode
servir como prospecto de novos afloramentos desta litologia.

PALAVRAS-CHAVE: RODRIGO SILVA, MAGMATISMO ALCALINO, QUADRILÁTERO FERRÍFERO.
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O método geofísico GPR tem sido bastante utilizado em estudos de áreas costeiras e seu amplo uso pode ser
atribuído a facilidade e rapidez de aquisição de dados. Entretanto, a interpretação dos dados só é adequada
quando estes são coletados e processados de forma correta, principalmente no que diz respeito ao falseamento
(aliasing) e ao modelo de velocidade utilizado para migração e conversão de tempo em profundidade. Este
trabalho tem como objetivos a comparação entre aquisições de dados com antena de mesma frequência, mas com
diferentes espaçamentos entre traços, e a elaboração de uma rotina de processamento que inclui a construção de
um modelo de velocidade para migração do dado. Para isso, foram realizados dois tipos de aquisição, ambos
com antenas de frequência de 100 MHz: o afastamento comum, no modo tempo, gerando duas seções 2D com
espaçamentos entre traços diferentes (0,55 cm e 0,39 cm), e o CMP, a partir do qual se construiu o modelo de
velocidade. A rotina de processamento utilizada em ambos os dados foi: (1) Correção estática; (2) Filtro passa
alta; (3) Ganho automático (AGC) nos dados de afastamento comum, o qual calcula uma amplitude média sobre
o intervalo de tempo total para cada traço, recuperando o dado que é atenuado com a profundidade e, nos dados
CMP, ganho manual (z), o qual permite a definição manual de uma curva de ganho no eixo z; (4) Filtro passa
banda, removendo ruídos de baixa e alta frequência, extremos a uma faixa de frequência pré-determinada; (5)
Filtro passa alta horizontal, somente nos dados de afastamento comum, para suprimir ruídos horizontais; (6)
Geração de um modelo de velocidade a partir do dado CMP processado, mostrando a variação da velocidade no
meio com a profundidade; (7) Migração dos dados de afastamento comum, utilizando o modelo de velocidade,
tendo como objetivo mover as reflexões para seus locais corretos, colapsando difrações; (8) Conversão do tempo
em profundidade; (9) Correção topográfica. Os resultados obtidos permitiram comparar dados coletados com
diferentes espaçamentos entre traços. A seção com espaçamento de 0,55 cm mostrou-se falseada, enquanto que a
seção com espaçamento de 0,39 cm, não. No processamento observou-se que, para dados de frequência de 100
Mhz em ambientes costeiros, o ganho automático e o filtro passa banda são eficazes e o filtro passa alta
horizontal pode alterar muito o dado se não utilizado o parâmetro de número de traços corretamente. Com a
migração, percebeu-se um deslocamento vertical significativo nos principais refletores horizontais. Conclui-se
que a aquisição com antena de 100 Mhz gera um melhor dado quando feito com espaçamento entre traços menor
que 0,55 cm; que o filtro passa alta-horizontal pode distorcer consideravelmente o dado e, portanto, deve ser
usado com cautela; e, por fim, que ao deslocar, em metros, os principais refletores horizontais, a migração
constitui fundamental etapa de processamento para que a interpretação seja feita de forma mais correta,
principalmente na determinação da profundidade/posição das feições geológicas.
Apoio: CAPES, FAPERJ, LABSISMO/UERJ, LEXMIN/UERJ, CEPEDES/UERJ, LAMEMO/UFRJ.
Palavras-chave: Falseamento, modelo de velocidade, migração.
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ANÁLISE DE PROCESSOS SUPERFICIAIS E FLEXURAIS NA FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DA
SERRA DO MAR: MODELAGEM NUMÉRICA COM VARIAÇÃO LATERAL DE
ERODIBILIDADE
Guilherme Albino de Oliveira1
1 IAG

- Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas,
e-mail: guilherme.albino.oliveira@usp.br;

O estudo dos processos responsáveis pela formação e evolução de escarpas tem sido realizado de forma
quantitativa por diversos pesquisadores nas duas últimas décadas. Compreender quais mecanismos,
assim como entender a forma com que atuam na configuração da paisagem, tem-se mostrado um
problema desafiador. Diversos mecanismos são apresentados como possíveis responsáveis para a
configuração da paisagem que observamos, envolvendo tanto processos superficiais quanto
geodinâmicos. Por outro lado, poucos trabalhos de modelagem numérica levam em consideração a
presença de corpos com diferentes resistências à erosão. No presente trabalho explorou-se como a
presença de corpos intrusivos mais resistentes à erosão afetaram o padrão de denudação do sudeste
brasileiro, culminando com a presente Serra do Mar. Neste trabalho, primeiramente, é analisada a
atuação da denudação diferencial na paisagem, uma vez que o sudeste brasileiro apresenta rochas
relacionadas ao magmatismo alcalino mesozóico-cenozóico, que possuem maior resistência à
denudação em relação às rochas circundantes. Deseja-se verificar se é possível reproduzir a atual
configuração topográfica através de modelos numéricos que simulem a evolução da paisagem. A
observação da formação de escarpas e a análise de como a divisão de drenagem migra ao longo do
tempo permite com que seja possível quantificar a intensidade dos mecanismos atuantes na
configuração da escarpa. A partir das simulações numéricas da evolução tectono-sedimentar, é
analisada a história térmica das rochas exumadas, permitindo-se comparar dados termocronológicos
com os dados gerados pela modelagem numérica, verificando-se a validade do modelo. Este trabalho
pretende contribuir com o estudo da evolução da exumação do sudeste brasileiro desde a abertura do
Atlântico Sul.
Apoio: Petrobrás;
Palavras-chave: Serra do Mar, Modelos Numéricos, Simulação.
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ESTUDO REGIONAL DE FEIÇÕES EROSIVAS POR SENSORIAMENTO REMOTO E
AEROLEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS DA REGIÃO DE OURO PRETO, MINAS GERAIS
Gabriel Galdino de Magalhães1, Pedro Lourenço dos Reis 2, Thalita Rafaela Silva Gusmão3, Maria Tereza Godoy
Cordeiro4, Pedro Marlon Rodrigues Afonso5, Luis Artur Souza Oliveira 6, Maria Sílvia Carvalho Barbosa7
1

Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: gabriel.galdino@aluno.ufop.edu.br;
² Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: pedro.reis1@aluno.ufop.edu.br
3 Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: thalitagusmao26@gmail.com
4 Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: mtereza.godoy@gmail.com
5 Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: pedro.afonso@aluno.ufop.edu.br
6 Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: luisarturso@gmail.com
7 Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: mscbarbosa@gmail.com

Compreender a evolução da dinâmica superficial do planeta é chave fundamental para diversos aspectos da
preservação ambiental e gestão territorial. Nesse sentido, processos de evolução do relevo, como ravinamentos e
voçorocas, ainda que originados naturalmente, podem implicar em problemas geotécnicos limitantes à ocupação
urbana. Nas áreas compreendidas pelas fronteiras territoriais da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, são
recorrentes feições erosivas de grande porte que frequentemente implicam nos problemas supracitados. Mais
especificamente as estruturas encontram-se associadas à porção geologicamente conhecida como Complexo
Bação, uma das unidades de ocorrência da associação tonalito-trondhjemito-granodiorito que compõem
estratigraficamente o embasamento do Quadrilátero Ferrífero. Nesse sentido, o presente trabalho teve por intuito
realizar uma compilação de dados para avaliação das relações regionais das feições de erosão, com foco em
produtos de geofísica regional. Entre os dados utilizados destacam-se para sensoriamento remoto imagens dos
sensores RapidEye e Quickbird, processadas nos softwares ArcGIS 10.3 e ENVI, além da compilação de
informações históricas retiradas a partir do Google Earth Pro. Tais recursos foram aplicados para reconhecer e
delimitar as direções preferenciais de desenvolvimento das feições de erosão. O segundo passo realizado
consistiu na correlação das estruturas delimitadas com os recursos de mapeamento geológico regional buscando
reconhecer as principais variações de litologias da área. A partir de ferramentas de revisão bibliográfica
identificou-se principalmente a relação de desenvolvimento das feições de erosão como associadas a processos
superficiais, por outro lado, buscou-se com o presente trabalho verificar se os recursos de geofísica indicariam
estruturas em profundidade que poderiam ser correlacionadas ao desenvolvimento das feições. Para tal utilizouse dos levantamentos conduzidos pela CODEMIG (Área 2) para os métodos de magnetometria e radiometria.
Nesse sentido, utilizaram-se dados de aerolevantamento por magnetometria, aplicando-se as derivadas em X, Y e
Z, além da derivada tilt para verificação dos principais lineamentos presentes na área (dados processados pelo
software Oasis Montaj). Uma vez interpretados os principais lineamentos, tanto em profundidade quanto em
superfície, além da delimitação das feições de erosão, foi possível estabelecer direções preferenciais de
desenvolvimento das estruturas e correlacionar os mesmos. Para tanto, aplicaram-se ferramentas como a
construção de diagramas de rosetas ponderadas tanto pelo comprimento quanto pela frequência dos lineamentos
– utilizou-se para tal a ferramenta Azmuthfinder e o software Stereo32. Para as fases futuras desse trabalho ainda
espera-se conduzir levantamentos por eletrorresistividade para integração dos resultados regionais a abordagens
locais, buscando refinar os dados coletados e a proposta de correlação entre o desenvolvimento das feições
erosivas com as condicionantes subsuperficias. Nessa fase ainda serão aplicadas técnicas de aerofotogrametria
para aquisição de dados com maior resolução e construção dos modelos digitais de superfície.
Apoio: Sociedade de Geofísica Aplicada
Palavras-chave: feições de erosão, magnetometria, regional.
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A CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA COMPARTIMENTAÇÃO E DA ESTRUTURA
SUPERFICIAL DA PAISAGEM COMO SUBSÍDIOS PARA PONDERAÇÕES REFERENTES A
MUDANÇAS DA LINHA DE COSTA E DA DINÂMICA COSTEIRA DA ILHA DO CARDOSO
(LITORAL SUL DE SÃO PAULO)
Pedro Michelutti Cheliz1, Marina Drezza2, Flavia Stenico3, Regina Celia de Oliveira4
1 Instituto de Geociências (UNICAMP), e-mail: pedro.michelutti@gmail.com
2 Instituto de Geociências (UNICAMP), e-mail: marinadrezza@gmail.com
3 Instituto de Geociências (UNICAMP), e-mail: flavinha.stenico@hotmail.com
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Efetuou-se caracterização da compartimentação e estrutura superficial da paisagem Ilha do Cardoso (litoral sul
de São Paulo), e da variação temporal da distribuição dos compartimentos da paisagem, como subsídios para
ponderar a oscilação da dinâmica costeira e da linha de costa local. Integrou-se resultados advindos dos
mapeamentos geológicos (incluindo caracterização petrográfica das principais unidades rochosas e de
sedimentos inconsolidados), de drenagem e morfométricos da Ilha do Cardoso como um todo (escala 1:50000) subsidiados por mescla de análise de imagens aéreas e orbitais e cerca de 300 pontos descritivos de campo - para
caracterizar os principais compartimentos (Serranias e Planícies Diversificadas) e subcompartimentos de
paisagem da Ilha. Efetuou-se mapeamento e descrição dos principais registros da estrutura superficial associados
aos subcompartimentos - ponderados, nessa escala, por descrições macroscópicas e análises granulométricas de
laboratório de sedimentos superficiais. Nos segmentos de mudanças mais expressivas identificados de variações
na distribuição das unidades da paisagem, efetuou-se novo mapeamento de compartimentação e de oscilação da
linha de costa com maior detalhamento (1:25000) para distintos cenários temporais, e efetuou-se análise de
cortes verticais e unidades de escavação com descrições de fácies sedimentares, e coletas de amostras para
análises granulométricas, químicas, petrográficas e datações de C-14 e LOE, bem como realizou-se revisão da
literatura de trabalhos anteriores (Gomes, Calippo, Borotti Filho) ligados a caracterização da estrutura
superficial. Ponderou-se que as flutuações da dinâmica costeira e linha de costa se mesclam ao registro de ao
menos cinco intervalos de progradações e de retrogradações em extensões da linha de costa da Ilha do Cardoso
entre o Pleistoceno Tardio e o Holoceno Inicial. Dos quais, três intervalos de progradação e três de
retrogradações são sugeridos com base em interface de dados da caracterização da estrutura superficial e
datações absolutas, com os de progradação se dando antes de 7870 anos a.p, e antes de 4690 anos a.p, e entre
1450 e 850 anos a.p, e os de retrogradação entre antes de 33000 e 29450 anos a.p, após 29450 e antes de 1450
anos a.p, e entre 850 e 515 anos a.p. Sendo os intervalos de progradação e retrogradação restantes, mesclados ao
tempo histórico das últimas décadas e caracterizado com base na estrutura superficial e nos mapeamentos de
cenários prévios através de imagens aéreas e orbitais, mostrando-se concentrados em subcompartimentos
específicos das Planícies Diversificadas. Havendo intervalos de predomínio de progradação entre os anos de
1952 e 1954, e entre 1954 e 1962, e intervalos de prevalência de retrogradação entre 1954 e 1962 e entre 2005 e
2019, envolvendo magnitudes de oscilação de milhares de metros no posicionamento de segmentos da linha de
costa. Havendo, ainda, amplos setores da linha de costa das Planícies Diversificadas marcadas por prevalência de
agradação nos mesmos intervalos do tempo histórico, contíguos aos segmentos marcados pelas intensas
retrogradações e progradações, fortalecendo a necessidade de ressalvas ao ponderar também os intervalos
anteriores - tomados com base apenas na estrutura superficial e datações absolutas - como indicadores de
eventuais variações pretéritas do nível absoluto ou regional do mar.
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPESP, Instituto Florestal, Fundação Florestal, PEIC
Palavras-chave: geomorfologia costeira, quaternário, litoral sul de São Paulo
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A CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA ESTRUTURA SUPERFICIAL DA PAISAGEM, E DE
REGISTROS ARQUEOLÓGICOS LÍTICOS COMO SUBSÍDIOS PARA PONDERAR MUDANÇAS
GEOMORFOGENÉTICAS E AMBIENTAIS ENTRE O PLEISTOCENO TARDIO E O HOLOCENO
EM UM SEGMENTO INTERIORIZADO DAS CUESTAS DA BACIA DO PARANÁ (ANTIGA
ARARAQUARA, CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO)
Pedro Michelutti Cheliz1, Thais Nasato Fioravanti2
1 Departamento de Geografia, Instituto de Geociências (UNICAMP), e-mail: pedro.michelutti@gmail.com
2 Departamento de Geologia, Instituto de Geociências (UNICAMP), e-mail: tata_nasato@hotmail.com

Realizou-se interface entre caracterização da compartimentação e estrutura superficial da paisagem e de registros
arqueológicos líticos na extensão original do município de Araraquara (interior de São Paulo) e adjacências,
objetivando ponderar aspectos da geomorfogênese regional. Foram efetuados mapeamentos geológicos, de
drenagem e morfométricos para detalhamento dos compartimentos da paisagem regionais (Planaltos Residuais,
Patamares Transicionais e Terras Baixas). Em seguida, efetuou-se a caracterização dos artefatos arqueológicos, a
partir de análise do acervo do Museu de Arqueologia de Araraquara e revisão da literatura. Em parte dos sítios
(Boa Esperança II (BES II), Rincão I – sítios das Terras Baixas - e Bastos (como apoio a pesquisa de Araujo e
Correa) – sítio dos Patamares Transicionais) efetuou-se estudo de novas unidades de escavação visando
detalhamento de sua estrutura superficial – realizando-se descrições macromorfológicas, e coletadas amostras
para subsidiar análises micromorfológicas, granulométricas, química básica e datações por Carbono-14 e LOE.
Ponderou-se que geomorfogênese da paisagem regional teria contribuição de alternância entre fases de
predomínio de estabilidade do nível de base e formação de superfícies de semi-aplainamento, e outras marcadas
pela modificação do nível de base e adaptação da paisagem ao novo patamar (havendo, ao menos, 3 permutas
documentadas). Com ocupação humana tendo interface com a alternância entre as referidas fases que se deram
na transição Pleistoceno-Holoceno, englobando ascensões de nível de base entre o Pleistoceno Tardio e o
Holoceno Médio, e rebaixamentos (de ao menos 5 metros) entre o Holoceno Médio e o Holoceno Inicial.
Análise integrada dos dados da estrutura superficial (incluindo a caracterização de assimetrias químicas na
distribuição de fósforo e carbono ao longo dos cortes verticais) dos sítios mostram a presença de múltiplas
discordâncias ao longo dos perfis, apontando-se a presença de vários solos diferentes (ao menos 4 nos sítios BES
II e Bastos, ao menos 2 no sítio Rincão I) formados, ao menos (no caso dos sítios BES II e Bastos), entre o
Holoceno Inicial e o Holoceno Médio a partir da pedogênese dos sedimentos depositados quando das ascensões
do nível de base. Havendo peças arqueológicas em mais de um dos solos identificados em cada perfil vertical e
possíveis microfragmentos de lascamento evidenciados na microscopia óptica de parcela dos níveis
arqueológicos. Variações nos parâmetros analisados apontam sugestões de oscilações climáticas dos padrões de
precipitações entre o Pleistoceno Tardio e o Holoceno Médio em parte dos cortes verticais, apresentando
oscilações entre condições mais áridas que as atuais, e outras pautadas por maior umidade. Sugerem, ainda,
modificações de condições hidrológicas – incluindo a passagem de predomínio de canais torrenciais efêmeros
para condições pautadas pelo predomínio de canais perenes nas Terras Baixas, e para diferenciados colúvios nos
Patamares Transicionais. Distribuição das peças arqueológicas nos perfis apontam que grupos humanos teriam
usado de aspectos de tais modificações ambientais ao longo do tempo, com concentrações de artefatos contíguos
a paleosuperfícies associadas a antigas exposições de fontes de matérias-primas (deposições fluviais de seixos de
arenitos e silex nas Terras Baixas) para confecção de artefatos ou terrenos mais estáveis para ocupação humana
pretérita (concentrações de clastos basálticos nos Patamares Transicionais).
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPESP, Fundação Araporã, IPHAN (por conceder portarias e autorizações para escavações)
Palavras-chave: geomorfologia, pedologia, transição Pleistoceno-Holoceno

172

MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS FLUVIAIS DO ALTO E MÉDIO
RIO TIETÊ, SÃO PAULO
Caio Breda1 & Fabiano do Nascimento Pupim 1,2
¹ Instituto de Geociências – USP;
² Instituto de Geociências – USP e Departamento de Ciências Ambientais - UNIFESP

Com a crescente preocupação da sociedade e da comunidade científica em reconhecer e quantificar as
consequências das mudanças nos sistemas naturais e antrópicos, os estudos das mudanças climáticas na escala de
milhares de anos têm ganhado bastante força nas últimas décadas. O funcionamento sistemas fluviais está
intimamente ligada à tais mudanças, podendo apresentar respostas bastante complexas e variáveis nas diferentes
escalas de tempo e espaço. A bacia hidrográfica do Rio Tietê é a maior do Estado de São Paulo e drena duas
regiões muito importantes no contexto socioeconômico do país, a região metropolitana de São Paulo (RMSP) e
Campinas. No entanto, estudos acerca das evolução dos sistemas fluviais paulistas ainda são escassos. Visando
uma reconstrução espaço-temporal da evolução sedimentar do rio Tietê durante o Quaternário Tardio, técnicas
de interpretação visual e análises morfométricas em imagens SRTM 30 m foram empregadas para o mapeamento
de depósitos sedimentares relacionados a planície de inundação e terraços fluviais. Levantamento em campo,
análise de facies sedimentares e granulometria possibilitaram a caracterização dos depósitos e correlações
estratigráficas. A pesquisa se desenvolve em duas áreas-alvos, na região metropolitana de São Paulo e nos
arredores do município de Laranjal Paulista, respectivamente alto e médio curso do rio. Foram mapeados cinco
níveis de depósitos fluviais no interior paulista. Planície de inundação moderna, situada de 0-2m do Rio Tietê
atual e caracterizada por depósitos lamíticos; Terraços Baixos, de 5-10m e compostos essencialmente por fácies
sedimentares areno-siltosas; Terraços Intermediários, de 10-20m e caracterizados por pacotes arenosos com
ocorrências de lentes conglomeráticas; Terraços Altos I, de 30-50m e Terraços Altos II, de 80-100m. Estes
últimos compostos predominantemente por pacotes métricos de ortoconglomerados. Na região metropolitana de
São Paulo foram identificados dois níveis, Planície de Inundação Moderna, entre 0-10m acima do canal atual e
Terraço I, de 10-20m acima do rio atual. Ambos são predominantemente compostos por pacotes arenosos com
estratificações cruzadas e ocorrência de lentes lamosas e camadas areno-conglomeráticas. Os resultados obtidos
até o momento sugerem que o menor número de níveis de terraços no trecho do rio Tietê na RMSP em relação
ao trecho do interior, parece estar ligado ao controle lito-estrutural exercido pela Serra do Japi no perfil
longitudinal do rio. A presença de rochas mais resistentes e estruturas tectônicas dá origem a uma série de
knickpoints fixos em escala de tempo do Quaternário, impedindo a erosão remontante e aprofundamento da
incisão fluvial na área da Bacia de São Paulo. Os níveis de terraços são mais numerosos no trecho que o rio Tietê
corre por rochas da Bacia do Paraná, que oferecem menor resistência a erosão, possibilitando o entalhe vertical
do canal e o abandono de depósitos em diferentes níveis topográficos ao longo da evolução do sistema. A
próxima etapa desse projeto é a utilização de datação por luminescência opticamente estimulada (OSL) para
obtenção de idade de formação dos terraços. Os novos dados possibilitarão interpretar a resposta do Rio Tietê às
mudanças ambientais dos últimos milhares de anos e, se possível, associá-las a eventos regionais descritos na
literatura.
Apoio: CAPES.
Palavras-chave: Rio Tietê, Mapeamento Geomorfológico, Quaternário.
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CONDICIONAMENTO NEOTECTÔNICO NA DRENAGEM DA BACIA DO RIO BANANAL
– ESPÍRITO SANTO – BRASIL
Simoni Pereira das Posses1, Luiza Leonardi Bricalli2
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Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar o controle dos mecanismos neotectônicos na organização
da rede de drenagem da bacia do rio Bananal, localizada na região Norte do estado do Espírito Santo – Sudeste
do Brasil. A base metodológica utilizada integrou as análises de gabinete e de campo. Em gabinete, foram
realizados revisão bibliográfica, elaboração do mapa perfis em varredura, análises neotectônicas de dados préexistentes, análises da rede de drenagem em escala 1:100.000 (elaboração de mapas de anomalias de drenagem,
padrão de drenagem, orientação de drenagem, gradiente hidráulico) e mapas hipsométrico, lineamentos e
superfície de base. Foi elaborado também cálculo de assimetria da bacia. Todos os mapas foram elaborados
utilizando o software ArcGIS 10.1™ (ESRI, 2012). Com base nas análises da rede de drenagem e das feições
morfotectônicas, foi possível identificar na área de estudo as seguintes anomalias: cotovelos de drenagem, curvas
anômalas, drenagem colinear com divisores planos, trechos de retilinearidade, paralelismo, trechos de meandros
comprimidos, drenagem convergente e divergente, vales assimétricos, estrangulamento em 5 (cinco) pontos ao
longo da bacia e a assimetria de bacia, apresentando basculamento para Norte, marcada por uma vertente mais
curta, posicionada no bloco soerguido, indicativa de movimentação vertical, e outra mais longa, posicionada no
bloco rebaixado. Os padrões de drenagem observados na bacia do rio Bananal foram: retangular, angular,
angular com influência do padrão retangular, subparalelo, angular com influência do padrão subparalelo e
contorcido com influência do padrão subparalelo. Todos os padrões classificados na área da bacia do rio Bananal
são, de acordo com a literatura, característicos de controle neotectônico. Além disso, a bacia encontra-se inserida
em uma região com presença de lagoas paralelas e retilíneas, também considerado como um aspecto de controle
neotectônico na literatura. Há uma marcante frequência de orientação NW-SE na drenagem da bacia, com
possível relação a esforços neotectônicos caracterizados por falhas normais NW-SE, relacionadas ao regime de
transcorrência dextral E-W identificados em trabalhos anteriores na área. Os mapas de superfície de base e de
gradiente hidráulico apontam para uma investigação da estruturação tectono-erosiva na área de estudo. As
análises das características encontradas na área da bacia do rio Bananal sugerem que a área pode ser controlada
tectonicamente, devido às características da drenagem identificadas nos mapeamentos, atrelados à presença de
falhas neotectônicas existentes na bacia, descritas em trabalhos existentes, mostrando que existem 3 eventos
neotectônicos atuando - regime de transcorrência dextral E-W, regime de distensão NW-SE e regime de
transcorrência sinistral E-W - e que possivelmente influenciaram na rede de drenagem atual.
Palavras-chave: neotectônica, anomalias de drenagem, bacia do rio Bananal.
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IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE REFLEXÃO EM DADOS DE GPR: ESTUDO DE CASO NA
PLANÍCIE COSTEIRA DE GRUMARI, RJ.
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INCT da Criosfera

A radar-estratigrafia consiste na caracterização de unidades estratigráficas em dados de GPR por meio da
análise das relações geométricas entre refletores, permitindo a inferência de ambientes e processos
sedimentares. Os conceitos da radar-estratigrafia são análogos aos da sismoestratigrafia, se diferindo em
resolução e profundidade de investigação, e consistem na interpretação do padrão geométrico externo,
interno e dos padrões de terminação dos refletores. Este trabalho consiste na aquisição, processamento e
interpretação de dados de GPR, com o objetivo de identificar e descrever os padrões exibidos pelos
refletores presentes no radargrama. A região escolhida para o trabalho foi a planície litorânea de Grumari,
localizada no Estado do Rio de Janeiro, a qual trata-se de uma reentrância entre costões rochosos précambrianos, desenvolvida no Quaternário pelo balanço entre o aporte sedimentar e a variação do nível
médio do mar. O levantamento foi realizado utilizando um GPR da marca GSSI com antena com
frequência central de 200 MHz, para a aquisição do tipo afastamento comum, o qual gera seções
bidimensionais, e de 100 Mhz para aquisição do tipo CMP, o qual permite realizar a análise da velocidade
de propagação do sinal no meio, para então converter o dado de tempo para profundidade. Também foram
coletadas coordenadas e altitudes ao longo do trajeto com o auxílio de um DGPS. O processamento dos
dados seguiu um fluxo de filtros e ganhos, a fim de reduzir ruídos e amplificar o sinal de maiores
profundidades. A seção gerada é perpendicular a linha de costa, se estendendo por 750 metros da costa
em direção ao mar. São observados dois principais refletores horizontais e paralelos entre si, com alta
amplitude apresentando continuidade lateral ao longo da seção. O refletor que aparece em maior
profundidade foi chamado de Superfície 1 (S1), já o segundo refletor que aparece em menor profundidade
foi chamado de Superfície 2 (S2). Entre S1 e S2 podem ser observados conjuntos de refletores com
geometria externa oblíqua paralela e padrão interno ondulado, com padrão de terminação em downlap, em
direção ao mar, classificados como Radarfácies 1. Alguns refletores, também localizados entre as
superfícies, apresentam uma relação de truncamento entre si, podendo, geologicamente, representar
estratificações cruzadas. Abaixo da S1, aparecem refletores com terminação em toplap para de encontro
à superfície, em direção ao continente, classificados como Radarfácies 2. Conclui-se que a S1 marca uma
importante mudança na direção de deposição dos sedimentos, sendo, abaixo dela, uma deposição em
direção ao continente, representada pelos refletores com padrão de terminação em toplap, e, acima dela,
em direção ao mar, representada pelos refletores com padrão de terminação em downlap. Esta superfície,
por tanto, representa o limite entre o final da transgressão e início da regressão da linha de costa, já no
Holoceno, a qual deu origem à planície de Grumari.
Palavras-chave: Radar-estratigrafia, Radarfácies, Interpretação
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O presente trabalho objetivou a análise da influência Morfotectônica exercida sobre um trecho da bacia de
drenagem do Rio Pomba, com base na carta topográfica 1: 50.000 de Miracema, no Estado do Rio de Janeiro. A
área é adjacente ao Rifte Paraíba do Sul (Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil - SRCSB),
importante feição tectônica na região, e apresenta evolução Neotectônica condizente com o quadro apresentado
no Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB). Desta forma, a reativação de estruturas pré-existentes está
diretamente relacionada ao rearranjo de drenagens - sensíveis a qualquer mudança e, em especial, aos
movimentos crustais, no qual procuram por se ajustar entre as deformações causadas no relevo. A metodologia
foi realizada com o auxílio do programa Qgis e Google Earth a partir do mapeamento de três categorias de
anomalias: colinear, não colinear e captura por cotovelo. Canais colineares são representados por divisores
planares onde os rios seguem a mesma direção, porém em sentidos opostos; não colineares apresentam vales
secos e os segmentos não estão na mesma linha. Um dos caminhos do rio é abandonado por erosão preferencial;
os cotovelos estão associados ao tectonismo regional e à resistência da rocha, com a mudança do eixo de direção
da drenagem e o surgimento de vales secos ou de knickpoints. Após serem identificadas, foram estabelecidas as
orientações dos fluxos antigos e novos de cada escoamento para a verificação do controle estrutural. Em uma
captura fluvial a água é o principal agente erosive - potencializado em relevos acidentados - controlando a
magnitude dos eventos atuantes no substrato rochoso. As linhas de drenagem normalmente permanecem
preservadas e o traçado promove o reconhecimento de como era o percurso da água antes e depois. Constatou-se
uma tendência de fluxos NW-SE e NE-SW, que pode revelar a presença de esforços rúpteis de ordem
Neotectônica. É um regime associado a falhas normais transcorrentes, sendo este um sistema caracterizado por
inflexões de drenagem que comumente se dividem para NW e SE. A fim de compreender a origem das
anomalias fez-se necessária a identificação dos planos de falha que geraram os desvios de curso e as orientações
preferenciais. Os resultados indicaram falhas ortogonais com Transcorrências Dextrais e Sinistrais NW-SE e
NE-SW, respectivamente, relativas às fases de deformação do RCSB. São estruturas possíveis de terem relação
com o neotectonismo ocorrido na evolução Cenozóica. Na paisagem encontra-se também o registro de depósitos
sedimentares advindos desta era geológica reforçando, então, que há interferências crustais ainda ativas atuando
na região.
Palavras-chave: Reativação tectônica, bacia de drenagem, tectônica Cenozóica, Rift Continental do Sudeste do
Brasil.

176
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Este trabalho apresenta dados de petrofácies por meio de análise modal da fração areia grossa a muito grossa
(0,5 a 2 mm) de sedimentos superficiais do Deserto da Namíbia, além da discussão dos resultados e avaliação da
validade de métodos consagrados na literatura. Seu objetivo é, através da proporção de quartzo, feldspatos e
litoclastos, definir a contribuição de cada uma das possíveis áreas fontes de cada bacia hidrográfica e avaliar
controles sobre a dinâmica de dispersão sedimentar do Recente. O Deserto da Namíbia possui uma larga
diversidade de substratos geológicos, variando desde o embasamento arqueano-paleoproterozóico, a bacia
sedimentar paleozoico-mesozoica do Karoo, a complexos ígneos extrusivos (Etendeka) e intrusivos mesozoicos
(p. ex. Messum, Erongo). As amostras foram coletadas à superfície, geralmente em leitos secos de rios efêmeros
(“wadis”), relativamente próximos ao litoral da Namíbia, nas regiões de Cunene e Erongo. Foram realizados
processos de homogeneização, quarteamento e de separação granulométrica mecânica com as amostras,
individualizando nove classes, desde menores que 0,036 mm a maiores que 4 mm. Para análise de petrofácies,
foram confeccionadas lâminas petrográficas das frações areia grossa a muito grossa (0,5 a 2 mm), por
apresentarem maior representatividade de litoclastos. A análise modal envolveu a contagem de 200 a 400 pontos,
com discriminação de quartzo mono e poliminerálico, cristaloclastos (feldspatos, hornblenda etc.) e litoclastos,
para análise em diagramas QFL e outros. Os resultados petrofaciológicos de cada amostra foram analisados em
relação à geologia e geomorfologia das respectivas bacias de drenagem a montante, com a utilização de mapas
geológicos regionais e modelos de terreno em ambiente SIG. As amostras NA-043, NAM-23, NAM-005 e NA009 foram definidas como areia lítica; NA-112 e NA-108 como areia lítico-feldspática; NA-104 e NAM-28
como areia arcósio-lítica. A área das bacias variou significativamente, desde 59 km 2 até aproximadamente 27
mil km2, o que influenciou de forma diretamente proporcional na variedade de clastos observados. Ao integrar
com a descrição qualitativa dos grãos, com ênfase nos fragmentos de rocha e nos aspectos morfológicos dos
grãos de quartzo, como feições de embainhamento e extinção ondulante, foi possível reconhecer o aspecto
dominantemente proximal de proveniência sedimentar para as amostras estudadas, evidenciando o restrito grau
de retrabalhamento e dispersão de sedimentos no Deserto da Namíbia.
Palavras-chave: Proveniência sedimentar, Petrofácies, Deserto da Namíbia
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A região da Serra do Ibitipoca, zona da mata mineira, envolve gnaisses paleoproterozoicos dos complexos Juiz
de Fora e Mantiqueira e quartzitos neoproterozoicos do grupo Andrelândia, situados sob sucessivos eventos
deformacionais dúcteis, cujo relevo tem sido relacionado a eventos orogenéticos que abrange empurrões,
dobramentos e zonas de cisalhamento. Eventos tectônicos rúpteis têm sido reportados recentemente, com
controle efetivo na formação das cachoeiras, corredeiras e cavernas muito comuns na região, contrastando com
os processos erosivos entre as rochas quartzíticas intercaladas com xistos na referida serra e os gnaisses das áreas
adjacentes. Nesse sentido, foram analisadas a bacia do rio do Salto e parte das bacias dos rios Vermelho, córrego
Santo Antônio e Grão-Mogol, localizadas na porção leste da serra, com o objetivo de avaliar a influência
tectônica nesse relevo e sua instabilidade. O método empregado envolveu a aplicação de índices geomórficos
como perfis longitudinais, análise de knickpoints, índices de declividade normalizados (KSN) e gráficos de
Chi-plot, em modelos digitais de elevação (DEM SRTM) a partir de rotinas adotadas no MatLab (versão 9.3
2017). Na bacia do rio do Salto, que flui, em grande parte, sobre os quartzitos da serra, foram observadas
inúmeras rupturas de declive, as quais foram associadas a zonas de falhas. Os gráficos mostram um desequilíbrio
dessa drenagem, cujo processo de erosão tem resposta associada às orientações das falhas. Na área adjacente à
serra, as bacias dos rios Vermelho, córrego Santo Antônio e Grão-Mogol, que se desenvolvem parte no quartzito
e boa parte em gnaisse, apresentam rupturas erosivas relativas ao contato litológico, mas há indícios de processo
de captura fluvial e knickpoints que possivelmente têm origem tectônica. As análises mostram uma migração do
divisor da bacia do rio do Salto no sentido das bacias adjacentes, devido a pequenas instabilidades observadas
por meio dos gráficos Chi-plot. Desse modo, conclui-se que o sistema se encontra em estágio transiente,
resultado da combinação da atuação tectônica e erosão subsequente, as quais devem conduzir as transformações
geomorfológicas e a reorganização das bacias hidrográficas na região supracitada.
Palavras-chave: Índices geomórficos, deformações rúpteis, Serra do Ibitipoca.
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INFLUÊNCIA CLIMÁTICA NA MORFOMETRIA DE BACIAS LITORÂNEAS BRASILEIRAS
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A geomorfologia das paisagens é conhecida por registrar informações da taxa de soerguimento da topografia ao
longo do tempo, sua história tectônica, taxas de erosão e interações com a vegetação. Diversos estudos utilizam a
morfometria da paisagem para entender como se relacionam os processos tectônicos, litológicos e climáticos em
regiões tectonicamente ativas. Porém, existem poucos estudos em regiões tectonicamente inativas que buscam
entender os efeitos de processos climáticos e litológicos na evolução do relevo. O presente trabalho testa
relações morfométricas, climáticas e pedológicas em 67 bacias costeiras brasileiras entre as latitudes 2,75º S a
18,5 º S, possuindo regiões com diferentes climas, e utiliza reconstruções de paleo-elevações da foz de 27 rios
principais das mesmas regiões, em que foi projetado porções relictas próximas as cabeceiras para verificar a
existência de processos de soerguimento (desequilíbro) que prejudiquem a interpretação da influência climática.
A análise do índice de declividade de rios (ksn) e média do gradiente topográfico das encostas de bacias revelou
duas tendências distintas entre as variáveis citadas. Estas tendências são claramente distinguíveis entre si pela
variação de precipitação média das bacias. Estas tendências são controladas pelos parâmetros de Eficiência
Erosiva (K), Coeficiente de Difusão (D) e Gradiente Limitante (Sc), os quais variam com o clima nas latitudes
estudadas, revelando a influência do clima não só na forma mas também nos processos erosivos. Já os valores de
concavidade (θ) das bacias se mostraram independentes de variações climáticas, litológicas e pedológicas. As
diferenças entre as elevações atuais e as paleo-elevação da foz dos rios exibem padrões de crescimento em
direção a latitudes mais baixas que podem ser provocadas por topografias pré-existentes, influências de plumas
mantélicas ou flexura da crosta induzida por erosão, porém a distinção entre estes efeitos foge ao propósito deste
estudo. As relações analisadas indicam que o clima pode influenciar a forma da paisagem em regiões de margem
continental passiva, porém deve ser usada com cuidado pois essas regiões, apesar de serem consideradas
tectonicamente inativas, podem ter sofrido influências isostáticas ou mantélicas durante sua evolução.
Apoio: a pesquisa não recebeu apoio financeiro.
Palavras-chave: morfometria, clima, bacias costeiras.

179

INDICADORES TECTÔNICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE (MG)
Paloma Moreira da Silva1, Iany Macedo Barcelos1
Vivian Carmello Grom1, Clauzionor Lima da Silva2, Amanda Ribeiro de Souza3
1

UFRRJ/geologia , e-mail: palomaa.moreira@hotmail.com

1

UFRRJ/geologia , e-mail: ianymacedobarcelos@yahoo.com.br
1
2

3

UFRRJ/geologia , e-mail: vivi.grom@gmail.com

UFRRJ/IA/DPG e-mail: clauzionor_silva@hotmail.com

UFRRJ/PPGMEG, e-mail: amandaribeirosouza@hotmail.com

A aplicação de índices morfométricos em uma bacia hidrográfica permite sua caracterização e a verificação de
possíveis relações entre as atividades tectônicas e erosivas. Deste modo, o estudo no campo da geomorfologia
tectônica se torna fundamental para a compreensão das dinâmicas dos processos de formação de relevos tal qual
sua evolução. A aplicação de índices geomórficos constitui uma ferramenta importante, a qual permite
identificar áreas-alvos para investigação tectônica em campo. Com esse propósito foi escolhida a bacia
hidrográfica do Rio do Peixe, afluente do rio Paraibuna, zona da mata mineira, e aplicados perfis longitudinais,
análise de knickpoints, índices de declividade normalizados (KSN) e gráficos de Chi-plot,utilizando rotinas via
MatLab (2017), em modelos digitais de elevação (SRTM 30m). A bacia hidrográfica investigada flui sobre
rochas paleoproterozoicos dos complexos Juiz de Fora e Mantiqueira, além de quartzitos neoproterozoicos do
grupo Andrelândia, que foram submetidas a sucessivos eventos deformacionais dúcteis com zonas de
cisalhamento associadas. A bacia do rio do Peixe, situada entre as cidades de Lima Duarte e Bom Jardim de
Minas, se caracteriza como uma bacia assimétrica fortemente estruturada por zonas de cisalhamento ENE-WSW,
entre morfologias de serras e morros das unidades de Alinhamentos de Cristas do Vale do Rio Paraíba do Sul e
Serranias da Zona da Mata Mineira, cujas maiores altitudes são encontradas nos trechos de montante. Os
resultados demonstram uma distribuição significativa de knickpoints, que em parte podem estar associados ao
contraste erosivo entre as litologias, assim como outros que ocorrem nas serras próximas as cabeceiras de
tributários. Porém, foram identificados alinhamentos de knickpoints com a mesma orientação das zonas de
cisalhamento e em lineamentos NE-SW, NW-SE e N-S, compatíveis com os valores de Ksn e os gráficos Chiplot. Provavelmente a evolução apresentada pelo perfil longitudinal na bacia do rio do Peixe é resultado da
queda do nível por tectônica, cujo processo erosivo reflete um estágio de desequilíbrio ou transiente daquele
relevo.
Palavras-chave: índices geomórficos, Rio do Peixe, geomorfologia tectônica
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Tradicionalmente em regiões de equilíbrio topográfico os padrões de rios com perfis longitudinais de rios são
côncavos. No entanto, é comum encontrar convexidades locais e alongadas (knickpoints) nos perfis longitudinais
de rios em regiões tectonicamente inativas, sem qualquer influência de tectônica ativa. Neste contexto geológico,
a captura de drenagem pode ser o principal processo modificador de paisagem em regiões cratônicas. A partir de
capturas de drenagem são provocadas mudanças morfológicas de bacias hidrográficas, pulsos erosivos
consequentes de incisões nos leitos de rios, zonas de enforcamento e erosão intensificada. Estes processos e
feições desencadeiam uma série de estados dinâmicos e transitórios na paisagem da bacia que evoluem ao longo
do tempo de maneira que a potência erosiva causada pelo pulso erosivo leve a mudanças no nível de base dentro
da própria bacia.
A bacia Hidrográfica do rio Paraná, em seu divisor leste nas regiões do médio curso dos rios
Paranapanema, Tietê e Grande, abrangendo os estados do Paraná e de São Paulo apresenta nítidas feições de
captura de drenagem, pontos de enforcamento, erosão intensificada, transição topográfica repentina, escarpas
fluviais de dezenas de metros, cachoeiras e corredeiras (knickpoints), mas também paisagens relictas ainda
preservadas. Configura-se, portanto, uma região com alto potencial de estudo para evolução de paisagens em
regiões cratônicas normalmente tidas como paisagens estáticas. Neste estudo, a investigação caminha no sentido
de buscar a existência ou não de um padrão específico das respostas geomorfológicas ao processo de captura de
drenagem dentro de uma bacia através do estudo de características topográficas.
Para alcançar o objetivo, analises morfométricas ancoradas em leis de erosão fluvial foram aplicadas
utilizando modelos digitais de elevação da área para extrair dados de gradiente topográfico e fluvial e área de
drenagem. Como base teórica são utilizadas leis que relacionam a incisão por tensão descrevendo a taxa de
incisão de um canal (E) em função da área (A) e do gradiente (S) do canal, contando também com a influência
do coeficiente de erodibilidade (K) da rocha e a relação geral entre taxa de erosão e tensão sobre o substrato
rochoso. Foram aplicadas regressões lineares obtendo índices de concavidade (coeficiente de regressão - θ) e do
índice de declividade (interseção da regressão com a ordenada - ksn), os quais são coeficientes que influenciam a
incisão de canais fluviais. As análises topográficas revelaram bacias com feições transientes que possivelmente
refletem os efeitos dos pulsos erosivos. A comparação destas feições entre as bacias vizinhas sugere a existência
de processos erosivos semelhantes entre si e, portanto, inconsistentes com processos tectônicos intraplaca.

Apoio: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Palavras-chave: captura de drenagem, evolução de paisagem, bacia hidrográfica rio Paraná.
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A Baía de Sepetiba é uma das três grandes baías localizadas no Estado do Rio de Janeiro (Brasil), apresentando
cerca de 40 km de comprimento e 16 km de largura. Nove rios desembocam no setor nordeste da baía e
compõem uma bacia de drenagem de 447 km2. O processo de urbanização e, principalmente, a atividade
industrial crescente na região de Sepetiba, tem vindo a contribuir para o processo de eutrofização e de
contaminação por metais e outros poluentes, alterando as características geológicas e ambientais deste
ecossistema. Este trabalho visa contribuir para o estudo da evolução geológica recente da Baía de Sepetiba e
contribuir para o entendimento dos eventos geológicos e antrópicos que a influenciaram. O trabalho tem como
base o estudo do testemunho de sondagem SP5, coletado na Baía de Sepetiba, próximo do Porto de Sepetiba
(22°57,494'S/43°49,088'W), por mergulhadores que usaram o método de sondagem por percussão que permitiu a
recuperação de uma coluna sedimentar com aproximadamente 133 cm de comprimento. Foram efetuadas
amostragens a cada 2 ou 3 cm, aproximadamente. Para este estudo foram obtidos dados granulométricos e
geoquímicos como por exemplo: Carbono Orgânico Total (TOC), Enxofre Total (TS) e concentrações de
elementos químicos (tais como As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn e Zn). A partir dos resultados obtidos foi possível
observar que o testemunho SP5 é uma sequência sedimentar granulodecrescente, constituída predominantemente
por sedimentos finos. A porção intermédia do testemunho é formada por níveis mais arenosos, indicando
provavelmente, modificação de energia do ambiente. O teor de TOC aumenta em direção ao topo do testemunho.
Os valores da razão C/S indicam a ocorrência de escassez de oxigênio no topo do testemunho. As concentrações
de metais potencialmente tóxicos, como por exemplo, Cd, Cu, Pb, Sn e Zn são menores na base, mas aumentam
progressivamente em direção à secção superior do testemunho. Os resultados obtidos sugerem que a área de
estudo foi contaminada por metais, principalmente Cd e Zn, na sequência do crescimento populacional e da
instalação de polos industriais ao redor da Baía de Sepetiba, principalmente a companhia Ingá Mercantil
(atualmente inativa). O aumento da concentração de Sn poderá estar relacionado à atividade pesqueira que
ocorre na região. Um dos compostos sintéticos que tem causado grandes problemas nos ecossistemas costeiros
com atividade portuária, é o tributil-de-estanho (TBT), um biocida utilizado em tintas para evitar o aparecimento
de organismos nas superfícies de barcos e prevenir a corrosão do casco. O TBT é um composto orgânico com
estanho, altamente tóxico e letal para vários organismos. A aplicação de TBT em embarcações já se encontra
proibida em muitos países, mas continua sendo usada no Brasil. O uso deste produto em embarcações da região
poderá ser responsável pelo aumento dos teores deste metal. Idades obtidas por Pb210 e Cs137 num testemunho
próximo, indicam que o aumento das concentrações de metais, no topo do testemunho SP5, é uma consequência
da ação antrópica, na sequência do crescimento populacional e industrial desenfreados, sobretudo a partir de
1970, na região de Sepetiba.
Palavras-chave: Sistema Costeiro, Contaminação por metais, Influência antrópica
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O cinturão de cavalgamento da Pré-Cordilheira Argentina constitui o limite leste da zona de propagação do
cinturão orogênico dos Andes por volta de 30°S, a aproximadamente 120 km da costa oeste da América do Sul,
onde diferentes rampas de cavalgamento soerguem a região com diferentes taxas de soerguimento que,
juntamente com litologias variadas (como rochas sedimentates siliciclásticas e calcários), modelam o relevo, por
40 Km de extensão Em regiões de litologia homogênea, uma análise de declividade de rios revelaria posições de
soerguimento ativo, porém, a existência de litologias diferentes pode também afetar a declividade de rios sem
que haja mudança de soerguimento. Uma análise entre os dois parâmetros se faz necessária para que se possa
delimitar diferentes zonas de soerguimento e suas diferenças relativas de velocidade. Portanto, o propósito deste
estudo é determinar qual fator predomina no desenvolvimento desta paisagem. Para prosseguir com a
investigação sobre as influências do soerguimento e incisão dos rios nas rochas utilizou-se o modelo de evolução
de paisagem LANDLAB, biblioteca desenvolvida em ambiente de programação Python. Utilizou-se leis de
erosão (E) semi-empíricas necessárias para modelar a resposta erosiva a taxas de soerguimento (U), ambos prédeterminados visto que afetam intimamente o perfil longitudinal dos rios e seus índices de declividade (ksn). Os
modelos gerados foram analisados quanto à sua morfometria no software MATLAB, com a ferramenta TAK,
onde índices morfométricos são quantificados e comparados com a paisagem verdadeira. Para os modelos
numéricos, considerou-se uma área fictícia de 6.000 km2, semelhante às proporções da região de interesse.
Buscou-se inicialmente a geração de um modelo onde U=E, para o equilíbrio total da paisagem. A mesma foi
gerada com a aplicação U = 0,8 mm/a simulando um tempo de 40 milhões de anos, até que a taxa de erosão se
igualasse ao soerguimento. Do equilíbrio, prosseguiu-se para a geração de novos modelos, que representassem a
paisagem atual, com U = 0,8 mm/a para a faixa da Cordilheira, 0,4 mm/a para a Bacia intermontanhas e variadas
taxas para a Pré-Cordilheira, em um intervalo de 0,4 a 0,7 mm/a, variando-se também a taxa de erosão, em um
intervalo de 10 km, nesta faixa, devido as diferenças litológicas. Após produzidos, todos os modelos foram
importados para o MATLAB para análise das variáveis topográficas, visando diagnosticar padrões de declividade
em rios e compará-los com os Andes. Os modelos numéricos revelaram inicialmente a maior influência da
erodibilidade das rochas na mudança dos valores de ksn entre as paisagens simuladas, uma vez que acabam
afetando diretamente o comportamento dos perfis longitudinais dos rios no entorno da área da Pré-Cordilheira,
por vezes independentemente de variações de soerguimento. Este resultado revela padrões que podem ser
diagnósticos para a interpretação da paisagem verdadeira. Portanto, a comparação entre os resultados dos
modelos numéricos e dos perfis da Pré-Cordilheira permite inferir a distribuição relativa de soerguimento
tectônico da região.
Apoio: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Palavras-chave: modelagem numérica, neotectônica, evolução de paisagem.
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ANÁLISE AEROGEOFÍSICA QUALITATIVA DA REGIÃO DE PARATY-RJ E CUNHA-SP
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A área de estudos está localizada na Serra do Mar, região sudeste do Brasil, entre os Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro, nos municípios de Paraty-RJ e Cunha-SP. Esta região compreende a porção central da Faixa Ribeira
(Província Mantiqueira) no encontro dos terrenos tectonoestratigráficos Ocidental e Oriental, formados durante
a Orogênese Brasiliana, contendo arcabouço estrutural principal com direção NE-SW. Proporciona grande
diversidade de feições estruturais, intrusões e uma história complexa de corpos granitoides tardi e pós
colisionais. Nesta área ocorrem rochas metamórficas paraderivadas tais como gnaisses, quartzitos, rochas
calcissilicáticas e outras como ortognaisses, migmatitos, granulitos e diques básicos cretáceos e depósitos
quaternários. O objetivo deste estudo é analisar os dados gerados por levantamentos aerogeofísicos
(magnetométrico e gamaespectrométrico), com ênfase no estudo dos lineamentos e feições planares geofísicas.
Este, busca a identificação de diferentes tipos litológicos a partir da análise destas assinaturas geofísicas,
juntamente com o apoio de modelos digitais de elevação, esperando com isto aprimorar o entendimento do
contexto geológico da área. A base de dados utilizada foi disponibilizada pela CPRM, do Projeto Aerogeofísico
São José dos Campos-Resende, de onde foram gerados mapas geofísicos temáticos, processados e filtrados por
meio do software Oasis Montaj da GEOSOFT. Estes são: o mapa do campo magnético total, da 1ª derivada
vertical do campo magnético total, amplitude do sinal analítico, inclinação do sinal analítico do gradiente
horizontal total, deconvolução de Euler, gamaespectrometria da contagem total, gamaespectrometria de K (%),
eU (ppm), eTh (ppm), composição ternária (RGB) e razões gamaespectrométriacas de eU/K, eTh/K e eU/eTh.
Com base nestes mapas, foram gerados domínios geofísicos qualitativos, que auxiliaram na interpretação e
assinaturas geofísicas que se correlacionam aos litotipos previamente mapeados, evidenciando as estruturas
geológicas, podendo contribuir com seu detalhamento. A partir de imagens SRTM – Shuttle Radar Topography
Mission, foram gerados modelos digitais de elevação com diferentes direções de iluminação artificial, que foram
sobrepostos aos mapas gamaespectrométricos, para fins de interpretação exógena. Foram observados
lineamentos magnéticos, que mostram predomínio das direções principais NE-SW e E-W. Os lineamentos com
direção NE-SW, revelaram-se compatíveis com o contexto tectônico da Faixa Ribeira, evidenciando o encontro
dos diferentes domínios geológicos e lito-estratigráficos estruturados nesta direção. Os lineamentos magnéticos
extraídos foram comparados com as profundidades obtidas da deconvolução de Euler na tentativa de interpretar
e caracterizar a natureza das deformações, em: rúpteis (rasas) e mais profundas (zonas de cisalhamento). Os
dados aerogamaespectrométricos integrados com modelos digitais de elevação, em perspectiva 3D, se
mostraram uma ótima ferramenta para a interpretação geológica e geomorfológica, auxiliando na aquisição de
informações de áreas com difícil acesso, como a Serra da Bocaina. As razões dos canais gamaespectrométricos
podem colocar em evidência anomalias dos elementos, que sugerem possíveis diferenciações litológicas e
concentração de minerais pesados em drenagens, como foi observado pelas altas razões de tório e urânio. Os
métodos aeromagnetométrico e aerogamaespectrométrico, demonstram ser uma ferramenta de grande aplicação
e utilidade nos mapeamentos geológicos, caracterização de relevo, que refletem em superfície as estruturas
observadas em subsuperfície, bem como no desenvolvimento de prospecção e pesquisa mineral.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Laboratório de Exploração
Mineral (LEXMIN)
Palavras-chave: Aeromagnetometria, Aerogamaespectrometria, Paraty
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O uso de geoprocessamento e processamento digital de imagens como subsídio no mapeamento geológico tem
se tornado um método de pesquisa importante devido ao fácil acesso de dados digitais georreferenciados e
crescente capacidade de processamento de grande volume dos mesmos pelos computadores atuais. Como se
sabe, o trabalho de campo pode apresentar obstáculos como o difícil acesso a área, disponibilidade de transporte,
áreas extensas e alto custo. A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro se insere nesse contexto, visto que
possui como característica um relevo predominantemente acidentado e florestas ombrófilas densas, tendo a
necessidade de estudos preliminares indiretos para nortear futuros trabalhos de campo e assim aprimorar o
entendimento geológico da área. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo o uso de dados aerogeofísicos
(gamaespectrométrico) para caracterização preliminar litológica, estrutural e arranjo do relevo dessa região. Os
dados gamaespectométricos pré-processados foram disponibilizados pela CPRM (Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais) e são provenientes do Projeto Aerogeofísico 1117 - Rio de Janeiro, realizado entre 2011 e
2012 por aerolevantamento com direção das linhas de voo N-S e espaçamento de 500 m, altura de 100 m e
10.000 m nas linhas de controle de direção E-W. Os dados foram importados para o programa Oasis MontajTM
(Geosoft) v. 9.4, cuja licença utilizada está atualmente concedida ao Laboratório de Pesquisas em Geofísica
Aplicada (LPGA – UFPR), e interpolados pelo método Mínima Curvatura para a geração de mapas de K (%),
eTh (ppm) e eU (ppm), suas razões e Contagem Total (CT) com resolução de 120 m e, adicionalmente, mapa de
composição ternária (RGB) dos três elementos (K, eTh e eU). Paralelamente no software ArcGISTM Desktop
(Esri) v.10.3, licença adquirida pelo Departamento de Solos (Instituto de Agronomia – UFRRJ), foi feita a
organização do banco de dados, geração do Modelo Digital de Elevação (MDE) e análise do mapa geológico
(1:400.000) disponibilizado pela CPRM. O MDE foi obtido por interpolação a partir da base cartográfica
vetorial do Estado do Rio de Janeiro (1:25.000), disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
estatística (IBGE) em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). A definição dos domínios foi
executada a partir da vetorização do Mapa Ternário. A interpretação qualitativa dos dados gamaespectrométricos
se deu pela observação da correlação com a topografia e zonas de influência do relevo, relação litológica e
estrutural da geologia local com a distribuição espacial dos radioelementos e análise do canal de contagem total
integrado com mapa ternário para definição de grandes domínios. A partir dessa abordagem foi possível concluir
que os mapas de K, eTh, eU e CT obtiveram melhor resposta na discriminação de padrões estruturais e, junto ao
mapa de composição ternária, na delimitação dos domínios. Em relação a dinâmica externa, obteve-se melhor
entendimento da distribuição dos elementos com os mapas de razões integrados a análise do MDE.
Apoio: IA-UFRRJ, Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada (LPGA – UFPR)
Palavras-chave: aerogamaespectometria, mapeamento, integração geológica-geofísica
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O estudo das condições de deformação e os respectivos paleotensores do Sistema de Rifts Cenozoicos
do Sudeste vem sendo desenvolvido ao longo de décadas. Análises estruturais detalhadas foram realizadas em
diferentes segmentos desse sistema, visando entender quais foram os regimes deformacionais atuantes ao longo
do tempo. No entanto, mesmo com o avanço no conhecimento científico para o referido sistema, algumas
regiões ainda carecem de estudos mais robustos, como no caso específico do munícipio de Seropédica e
adjacências. Nesse sentido, esse é o local alvo deste trabalho. A área está inserida no contexto geodinâmico do
segmento central da Faixa Ribeira e abrange uma porção do Terreno Oriental, que constitui sua maior parte, bem
como uma área menor do enquadrada nos domínios do Terreno Ocidental. Nessa área, os lineamentos foram
traçados a partir de efeito do relevo sombreado, gerado com base em imagens Shuttle Radar Topographic Map
(SRTM) com 30m de resolução. O padrão geométrico obtido a partir dos lineamentos foi comparado com os
dados de estruturas rúpteis coletadas no campo. Em relação ao padrão geométrico das estruturas, a uma repetição
significativa da direção E-W, tanto na interpretação de lineamentos como em juntas identificadas no campo. Os
dados de falhas indicam, pelo menos, dois sistemas deformacionais com paleotensores relacionados a dois
regimes, quais sejam: transcorrente destral e extensional. O regime transcorrente destral é compatível com
feições observadas em outros segmentos nas proximidades da borda do Graben da Guanabara, no Rift Central do
Sudeste do Brasil e na Zona de Cisalhamento Paraíba do Sul. Na literatura, não há registros específicos do
sistema extensional N-S atuante no modelo de deformação do Graben da Guanabara. Nesse caso, mudanças sutis
nos campos de paleotensão regionais podem ter proporcionado condições específicas de deformação local,
levando à formação de estruturas relativas à extensão N-S identificadas na área de estudo.
Palavras-chave: Lineamentos, Transcorrente, paleotensores.
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The oceanic basins are dotted by seamounts, guyots and islands formed by the mantle plumes and oceanic
lithosphere interaction. These plumes are responsible for several intraplate volcanic oceanic islands as the
Emperor-Hawaii Chain in the Pacific Ocean or the Walvis Ridge in the South Atlantic. The mantle plume or hotspot model has also been applied to the Vitória-Trindade Ridge in the South Atlantic Ocean, which formed in the
Late Cretaceous and is characterized by three remarkable bends. The first formed after 85 Ma and is associated
with the Trindade plume tail movement under the Archean São Francisco Craton. The second formed about 52
Ma after the development of the Abrolhos Bank in the Brazilian platform, when the Trindade plume encountered
a thinned lithosphere in the Brazilian coast, as indicated by a chain of seamounts and islands that follows a
general W-E direction. The last bend that registered in the Trindade plume trajectory is located at ca. 20º00’
South latitude, around Davis Bank. It marks a Miocene (21.07 Ma; 40Ar/39Ar whole-rock dating) clockwise
subtle rotation in the South American Plate. Martin Vaz Island, located ca. 1200 km away from the Brazilian
coast line at the Vitória (ES) parallel, is an important physiographic feature in the South Atlantic Ocean, as it
constitutes one of the most distal ocean islands related to the Vitória-Trindade Ridge. The geological record in
this island preserves the youngest magmatic event in the Brazilian territory, which is related to an alkaline
Pleistocenic volcanic activity on Martin Vaz and the nearby islets located at the easternmost segment of the
Vitória-Trindade Chain. The magmatic features include tephri-phonolitic necks, nosean-phonolitic dikes and
sub-horizontal layers formed by pyroclastic rocks and subordinate lava flows (melanephelinite) of a volcanianstyle magmatism. 40Ar/39Ar ages yielded values ranging from 336 to 721 ka., representing a young period of
intraplate volcanism in the offshore portion of the South American Plate. The ages of the volcanic rocks
presented in this paper suggest that Trindade and Martin Vaz islands are contemporaneous but represent two
different volcanic systems. Moreover, Trindade-Martin Vaz Archipelago is interpreted as a product of a terminal
plume expression of a long-lived track (ca. 90 Ma) with a slow shear velocity (VS) placing its origin at the Upper
Mantle, suggesting a shallow mantle plume rising from the asthenosphere.
Apoio: CAPES, CNPq, Geobiotec, Geoatlantico Institute, Tektos
Palavras-chave: Shallow Mantle Plume, Petrology, Vitoria-Trindade Ridge
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The das Cinzas watershed, located in the northern state of Paraná - Southern Brazil, lays in a typical
geomorphological context of plateaus carved on sedimentary (siltstones, shales, diamictic, mudstones and
sandstones) and magmatic rocks (basalts of the Serra Geral Fm.), related to Paleozoic and Mesozoic formations
of the intracratonic Paraná Basin, and local Precambrian rocks in the upper das Cinzas River. The structural
framework of the study area is given by innumerous diabase dikes, reactivated faults and lineaments associated
with the northeastern edge of the Upper Cretaceous Ponta Grossa Arch. Morphotectonic controls divide the das
Cinzas watershed in two tectonic zones. The first one, an uplift zone, is consisted of channel incision,
degradation, deflections of the major rivers, bedrock terraces, while the second one, a subsidence zone, outlines
intensive Quaternary sedimentation by sediment-gravity flows within elongated grabens towards NW and
overbank flooding/inundations within areas under swampy conditions, in addition to drainage migration and
avulsion with terrace formation associated. In this work, we present three study cases of paleosols in these
fluvial terraces in the middle-lower course of the watershed (subsidence zone), based on 14C and OSL dating, as
well as macromorphological, grain size and chemical analysis. The first study case corresponds to two Alisol
profiles with high rates of silt and clay (over 90%). Reworked deposits mixed with charcoal fragments indicate
erosion and colluviation processes associated with the lowest Alisol profile which developed from sediments
with 3,080 BP age. The second study case is related to Arenosol (over 60% of sand rate and developed from
sandy-grained alluvial sediments with 1,942 BP age). Such Arenosol overlies an Alisol with high rates of silt and
clay (over 80%) developed from fine-grained sediments with 5,760 BP age. Such Alisol overlies a Vertisol. The
third study case corresponds to Alisol with high rates of silt and clay (over 75%) developed from fine-grained
sediments with 10,100 BP age. The studied soils, but the Arenosol developed from fine-grained deposits mainly
associated with overbank flooding under similar geomorphic context (river terrace in flood plain). The 14C
dating results represent the maximum age for the pedogenetic processes of the respective soils.

Apoio: FAPESP 2014/09202-8
Palavras-chave: Paleosols, Quaternary, Fluvial Terraces
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CROSTAS DE CALCITA SUBAQUÁTICA NA CAVERNA DO CATÃO (OESTE DO ESTADO
DA BAHIA): ESPELEOMICROBIALITOS?
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Apresenta-se parte dos resultados do estudo de espeleotemas (crostas) subaquáticos que recobrem trechos das
paredes da caverna do Catão, localizada em São Desidério, oeste do estado da Bahia, desenvolvida nos calcários
do Grupo Bambuí. A ação biológica no processo deposicional das crostas é investigada com base na
caracterização das diferentes fácies e texturas macro e microscópicas, morfologia, mineralogia, geoquímica e
geocronologia.
A morfologia do espeleotema CAT-02 foi analisada através de observações de campo, análises mesoscópicas de
sua estrutura externa e interna e em lâminas petrográficas. Sua mineralogia e composição química foram obtidas
em análises por difratometria e fluorescência de raios X , em quatro pontos abrangendo diferentes fácies do
espeleotema. Os dados foram obtidos nos laboratórios do NAP GeoAnalítica-USP. A microscopia eletrônica de
varredura permitiu o detalhamento da composição química e morfológica do material. As determinações
geocronológicas pelo método U/Th foram obtidas através de cooperação com a Universidade de Minnesota, EUA.
As crostas carbonáticas recobrem as zonas fótica e de penumbra da caverna com morfologia de cones invertidos
ou globulares. Sua superfície é rugosa e de alta porosidade. No espeleotema em questão, as crostas recobrem
estalactites tipo canudos de calcita.
A petrografia permitiu a diferenciação de três principais tramas. A primeira consiste em sucessões de camadas
milimetricamente laminadas em sequências de esteiras, domos e colunas, constituídas por microesparito e
micrita, semelhantes à microbialitos do tipo estromatólito, aqui denominados de espeleomicrobialitos; a segunda
engloba canudos de calcita espática branca; a terceira, coralóides microesparíticos a micríticos, com superfície
recoberta por camada pouco espessa de argilominerais e poros irregulares preenchidos por calcita espática de
coloração branca.
As análises por DRX indicam calcita como principal mineral do espeleotema. Argilominerais, como traços,
foram identificados nas amostras, assim como material não cristalino em teor significativo, composto,
principalmente, por óxidos de magnésio, ferro e alumínio. Maiores teores de MgO foram identificados na fácies
canudo.
Na trama estromatolítica foram encontrados pelóides de calcita, emaranhados de cristais finos recobrindo
minerais de hábito romboédrico, assim como esporos, esferas ocas de calcita.
A idade mais antiga obtida nos canudos é de 3.698 ± 59 anos, e idades mais recentes de 2.282 ± 184 e 2.176 ±
249 anos. Não se obteve idades significativas no microbialito.
A fácies subaquosa representa esteiras precipitadas por microorganismos bentônicos, onde a preservação das
estruturas bióticas ocorreu devido a litificação e precipitação concomitantes, ocasionada pelos altos teores de
cálcio e carbonato nas águas do sistema cárstico. Por crescerem em ambiente cavernícola, são denominados aqui
de espeleomicrobialitos.
As idades obtidas nas estalactites permitem inferir a taxa de crescimento vertical do espeleotema entre 0,06 a 0,2
mm/ano. A taxa mais alta é associada às fases onde a esteira apresenta desenvolvimento horizontal menor.
A presente pesquisa traz novos panoramas para estudos sobre ação microbiológica na gênese de espeleotemas.
Palavras-chave: caverna, espeleotema subaquático, microbialito.
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ESTUDO DE DEFORMAÇÃO TECTÔNICA NA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL
(BRASIL) A PARTIR DE ANÁLISE DE INDICADORES GEOMÓRFICOS
Daniela Schievano de Campos1, Marcilene dos Santos2, Alexandre Christófaro Silva3, Pablo Vidal-Torrado4
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Índices geomórficos são amplamente utilizados na determinação de atividade tectônica, tanto em áreas com alta
taxa de deformação, como em locais onde a taxa de perturbação tectônica é baixa. Esses índices são calculados a
partir do comportamento das drenagens, já que estas são extremamente sensíveis a remodelações do relevo, seja
por tectônica, oscilações do nível de base ou mudanças climáticas. A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM)
está localizada a sudeste do Cráton do São Francisco, e amalgama-se a nordeste com a Faixa Araçuaí,
alongando-se por 300 km na direção N-S, a partir do Quadrilátero Ferrífero. Seu complexo passado geológico
iniciou-se no Paleoproterozóico Tardio, com a formação de um rift e a deposição do Supergrupo Espinhaço,
estendendo-se até o Jurássico Inferior, marcado pela intrusão de diques basálticos associados à abertura do
Atlântico Sul. As diferentes superfícies de aplainamento localizadas na Serra do Espinhaço Meridional (SdEM),
embora associadas à pedimentação em ambiente tectonicamente estável, constituem importantes marcadores
geomórficos para estudos de atividade neotectônica. Aliás, existem poucos estudos que abordam a tectônica no
período pós-Gondwana no Brasil, devido sua localização no interior da placa Sul Americana. Na SdEM, além da
configuração intrigante das diferentes superfícies de aplainamento, existem vários indicativos de atividade
neotectônica, principalmente no que tange a feições anômalas de sua rede de drenagem. Este trabalho investiga e
busca compreender o significado de tais indicativos, acrescentando, desta forma, informações relevantes à
história evolutiva da sua paisagem. Para tanto, definiu-se o alto setor da bacia do Rio Jequitinhonha com
aproximadamente 2 km2 como área representativa da SdEM, onde foram selecionadas 29 sub-bacias para análise
de sete índices geomórficos, somada a observação de campo. Os resultados obtidos indicam que a complexa
configuração morfoestrutural resultante de sucessivas orogêneses na história geológica da área somada à
reativação de importantes estruturas derivadas vem moldando a paisagem desta região desde o Cretáceo até o
Quaternário, e que o grau de “estabilidade” deve ser melhor entendido à luz da atividade neotectônica no interior
continental da placa Sul Americana.
Palavras-chave: Índices Geomórficos, Neotectônica, Serra do Espinhaço Meridional.
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ÍNDICES GEOMÓRFICOS E TECTÔNICOS APLICADOS NO MACIÇO ALCALINO DE PASSA
QUATRO (MG)
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O Maciço Alcalino Passa Quatro (MAPQ), situado no Parque Nacional de Itatiaia, Serra da Mantiqueira,
é uma importante estrutura do estágio final do magmatismo no fim do Cretáceo. O maciço em particular possui
forma elíptica com eixo orientado em ENE-WSW e E-W. Sob a ótica da análise estrutural rúptil alguns estudos
têm apresentado demonstrado uma compartimentação morfotectônica e obtidos dados estruturais que remetem a
uma deformação desse corpo no Cenozoico. O objetivo do estudo é o de identificar indicadores da atuação
tectônica nessa área a partir do emprego de índices geomórficos integrados a dados estruturais (falhas e fraturas),
na tentativa de hierarquização de possíveis eventos tectônicos. As técnicas utilizadas envolveram a elaboração de
perfis longitudinais das bacias hidrográficas dos rios Passa Quatro e Rio Verde, determinação do Ksn, análise de
rupturas de declive (knickpoints) e perfis topográficos em faixas. Esses produtos foram gerados utilizando Modelo
Digital de Elevação com rotinas em programa Matlab (R2010). Os dados de knickpoints foram analisados
juntamente com mapas geológicos compilados e mapa de lineamentos (relevo e drenagem), como forma de
determinação das suas possíveis causas. Dados estruturais de campo, concernentes às falhas e fraturas, foram
adquiridos e integrados aos índices morfométricos empregados. O resultado revela a existência de controle
tectônico com possíveis influências na sedimentação aluvionar e coluvionar, com distribuição de knickpoints em
possíveis zonas de falhas. Os indicadores tectônicos na rede de drenagem mostram que, em parte, há uma
estruturação associada a morfologia do corpo, mas também associada aos lineamentos NW-SE, NE-SW, E-W e
N-S. A estatística dos dados de fraturas individualizou quatro famílias com atitudes N85W/70SW, N20E/64SE,
N28W/25NE e N-S/61W. Quanto às falhas essas foram agrupadas em: a) duas famílias de falhas normais, com
atitudes N52E/55SE e E-W/49S, que apresentam alto rake; b) duas famílias de falhas normais, com atitudes
N45W/38SW e N74W/86SE, que apresentam componente destral; c) duas famílias (N68W/50NE e N43W/47NE)
com componente sinistral, sendo esta a mais nova e corta aquelas com componente destral. É possível reconhecer,
através da análise de paleotensão, sistemas tectônicos transcorrentes destral e sinistral, mais antigos, ambos
deformados por falhas normais NE-SW e NW-SE. As falhas normais NE-SW podem estar associadas ao quadro
de formação das bacias do sistema rifte, porém as famílias que apresentam obliquidade quando associadas as
transcorrências podem conduzir a um quadro transtensivo a ser investigado.

Palavras-chave: Morfotectônica, Cenozoico, Falhas
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ANÁLISE DO CAMPO DE PALEOTENSÕES A PARTIR DE ESTRUTURAS RÚPTEIS NO
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Alan Miranda1, Sergio Valente 1, Amanda Ribeiro 1, Clauzionor Silva 1
1

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e-mail: alanmirandageo@gmail.com; .

O estudo do campo de paleotensões é fundamental para a compreensão do desenvolvimento de
estruturas rúpteis em uma região específica. Em diversos casos, a determinação cronológica dos possíveis
eventos tectônicos é imprecisa, devido à ausência de critérios conclusivos de superposição entre estruturas ou de
elementos favoráveis a realização de análises isotópicas. Alguns autores têm proposto modelos de evolução de
tectônica rúptil para a região sudeste do país, inclusive, com separação em eventos deformacionais distintos,
desde o Jurássico até o Neógeno. A região do Pontal do Atalaia, localizada na cidade de Arraial do Cabo no
estado do Rio de Janeiro, corresponde à porção emersa do Alto Estrutural do Cabo Frio, feição limítrofe entre as
bacias de Campos e Santos. Nesse sentido, a análise da deformação rúptil na referida região contribui para o
refinamento de modelos descritos na literatura. A área é caracterizada por excelentes exposições rochosas na
parte costeira, dominada por anfibólio-biotita ortognaisses e ortoanfibolitos do Complexo Região dos Lagos,
com segmentos restritos com a ocorrência de nefelina sienito, bem como diques de rochas diferentes, quais
sejam: diabásios, traquitos, fonolitos e lamprófiros. A análise geométrica de juntas permite a individualização
em 9 classes de orientação, organizadas em intervalos de 20°. As classe de maior frequência (9%) tem direção
N70-89W, embora a classe de orientação N10E represente 7,5% da frequência de juntas. As falhas ocorrem em
dois grupos de orientação distintos, assim designados: um de orientação NNE a NNW e outro de direção
preferencial E-W. As falhas de direção NNE a NNW têm cinemática normal sinistral, enquanto as falhas E-W
têm movimentação normal destral. A análise em conjunto de todas as falhas em um diagrama de diedros-retos
denota em um tensor de compressão máxima de caimento moderado (135/53), com campos de compressão e
extensão imprecisos e um erro elevado. Isso implica em incompatibilidade de algumas falhas com o campo de
paleotensões identificado. Nesse sentido, a ocorrência de eventos distintos para a formação das falhas não deve
ser descartada. Os diagramas de diedros-retos e PBT construídos com o auxílio da ferramenta counting deviation
no programa Wintensor sugerem um sistema principal de compressão NW-SW, dominado por falhas conjugadas
de movimentação normal sinsitral e normal destral. Essas falhas ocorrem preferencialmente no nefelina sienito,
sugerindo que o sistema predominante é mais jovem que o evento magmático de característica alcalina.
.
Palavras-chave: Análise geométrica e cinemática, Paleotensores, deformação rúptil
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Após 10 anos, o dia 01 de janeiro de 2010 permanece na memória dos cidadãos de São Luis do Paraitinga. Os
escorregamentos e a espetacular inundação, que atingiram as áreas rural e urbana do município, entraram para o
registro histórico dos grandes eventos de origem hidrológica e geológica que ocorreram no estado de São Paulo.
As águas do rio Paraitinga atingiram a impressionante marca de 11 m acima do nível normal desta drenagem.
Essa elevação do nível d´água e a permanência por horas nesta cota induziram uma série de escorregamentos no
núcleo urbano. O processo de inundação começou a ocorrer, no município, no início do mês de novembro de
2009, sendo registrada a elevação em torno dos 3 a 4 m acima do nível normal. No dia 31 de dezembro de 2009
as águas voltaram a ultrapassar o leito do rio, atingindo a marca de 11 m no dia 02 de janeiro de 2010, no
período da manhã. O nível de água permaneceu muito elevado até o dia 03 de janeiro de 2010, quando, no
período da tarde, as águas começaram a baixar, voltando ao nível de referência por volta do dia 04/01/2010. As
ações de emergência, coordenadas pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do estado de São Paulo
(Cepdec), foram prontamente estabelecidas desde o primeiro momento abrangendo ajuda humanitária, resgate de
pessoas e animais e recuperação de infraestrutura danificada. As ações subsequentes compreenderam o
mapeamento de áreas de risco – MAR e as vistorias em todas as construções atingidas pela inundação. Muitas
construções executadas por tecnologia antiga, do tipo taipa de pilão, taipa de sopapo e pau-a-pique necessitavam
laudos específicos de engenharia. O MAR foi baseado em investigações geológico-geotécnicas de superfície,
visando identificar feições e evidências superficiais de instabilidade. Esses trabalhos foram executados nos
meses de dezembro de 2009 a junho de 2010. A partir dessas investigações foram identificadas 16 áreas de risco
de escorregamento. Dentre as áreas mapeadas, três se destacam devido às dimensões e a dinâmica dos
escorregamentos: (a) Rua do Carvalho (área A-10: obras de retaludamento - grelha atirantada – gabião – drenos
– jateamentos); (b) Acesso João Roman (área A-09: obras de retaludamento – drenos – desmonte de blocos escadas d´água – atirantamento) e (c) Benfica-Casas Populares (área A-06: demolição de moradias –
retaludamento – cortina atirantada – drenos). A presença de estruturas geológicas muito favoráveis a
instabilidade do talude e a percolação de água no maciço contribuíram para as rupturas verificadas na Área-09.
Foram identificadas estrias de movimentação e superfícies espelhadas em diferentes níveis do maciço, após a
ocorrência de pelo menos três rupturas. As rupturas mostram nítido condicionante estrutural na deflagração
destas movimentações. Esse maciço de solo está sendo monitorado por meio de levantamento aéreo utilizando
drone de pequeno porte. As instabilizações persistiram até o ano de 2019, mesmo após uma série de alterações
na geometria do talude associadas a contenções pontuais.
Palavras-chave: inundação, escorregamento, Defesa Civil.
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O Decreto Estadual nº 57.512, de 11 /11/2011, instituiu o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais
e de Redução de Riscos Geológicos (PDN), que trata de um grupo multidisciplinar do governo com objetivo de
integrar as ações na gestão do risco e desastre naturais e visa trazer algumas propostas de como evitar, reduzir,
gerenciar e mitigar situações de risco no Estado de São Paulo. Os objetivos gerais do programa compreendem as
fases de (1) diagnóstico, planejamento e ordenamento territorial; (2) monitoramento e fiscalização; (3) redução,
mitigação e erradicação e (4) capacitação, treinamento e disseminação. O artigo 2º do Decreto dispõe sobre
“promover o diagnóstico atualizado dos perigos e de riscos de escorregamentos, inundações, erosão e colapso de
solo, estabelecendo prioridades para mapeamento de áreas de risco existentes no Estado de São Paulo”. Nesse
sentido, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) em parceria com o Instituto de
Pesquisa Tecnológico (IPT) procuraram, por meio o instrumento de identificação de risco, denominada
“setorizações de risco”, atualizar as informações necessárias. O objetivo das setorizações, a partir da
identificação de áreas de alto e muito alto risco de escorregamentos e inundações, é dar conhecimento ao poder
público da situação das áreas, o que pode permitir a adoção de uma série de medidas, ações, planos e projetos
para minimizar os problemas encontrados. O modelo de abordagem segue as etapas de (a) identificação dos
riscos; (b) análise (ou avaliação) de risco; (c) medidas de prevenção de acidentes (estruturais e não estruturais);
(d) planejamento para situações de emergência; e (e) informações públicas e treinamento. As setorizações
compreendem a realização das etapas (a), (b) e (c) restando a etapa (d) “planejamento para situações de
emergências”; fundamental para a gestão dos riscos, que deve ser estudada e desenvolvida pelas próprias equipes
municipais, envolvendo todas as secretarias do município e as comunidades locais e a etapa (e) que poderá ser
realizada também pela equipe municipal, principalmente no que tange às informações públicas. O presente artigo
pretende apresentar o resultado da setorização de risco de escorregamento e inundação realizada em 140
municípios do estado de São Paulo, entre os anos de 2012 e 2018.
Palavras-chave: inundação, escorregamento, setorização.
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PERFIL DE ALTERAÇÃO DE ROCHA DO COMPLEXO EMBU NA PORÇÃO
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Com base nas propostas para descrição de solos de clima tropical, Vaz & Gurgueira (2018) sugeriram três perfis
típicos de alteração como representativos para regiões de clima tropical e subtropical, são eles: Deere & Patton
(1971), Zhao et al. (1994) e Vaz (1996). O escopo desta pesquisa foi realizar a correlação destes perfis sugeridos
com os horizontes descritos em um afloramento contendo materiais inconsolidados desenvolvidos sobre rochas
metamórficas do Complexo Embu na Região Metropolitana de São Paulo, buscando um refinamento e uma
discussão sobre as classificações aplicáveis a estes solos de alteração. Tal objetivo foi alcançado por meio da
descrição de campo de um afloramento, situado às margens da BR-166, km 296,5, sentido Estado do Paraná, no
município de Itapecerica da Serra, SP, e a tentativa de correlação com os horizontes propostos nas classificações
citadas. O perfil de alteração estudado possui comportamento heterogêneo. Os horizontes são inclinados,
condicionados pelas estruturas dúcteis que ocorrem de forma ondulada e dobrada e pela composição da rocha. O
perfil foi dividido com base na granulometria, detalhes (raízes, detritos vegetais, solo micáceo), estruturas rúpteis
e dúcteis sin e pós-geracionais à rocha perceptíveis no material inconsolidado, grau de alteração, coerência,
percentagem de minerais visíveis a olho nu, resistência ao canivete, resistência ao martelo e presença de
descontinuidades. A descrição das descontinuidades considerou evidências de movimentações entre blocos,
presença de água, rugosidade, alteração e preenchimento. Desta forma foram individualizados cinco horizontes,
onde não há grande variedade na granulometria, porém há variação significativa entre os graus de alteração,
coerência e percentagem de minerais visíveis a olho nú com o aumento da profundidade. Estas variações
ocorrem de forma irregular em função das estruturas dúcteis reliquiares da rocha, que ocorrem onduladas e
dobradas. As correlações com as propostas de perfis típicos de alteração da literatura apresentam limitações, pois
grande parte das características descritas em cada horizonte nestes perfis tem como base a alteração dos minerais
primários da rocha, tornando menos importante algumas características relevantes para escavação, como a
coerência e a presença de descontinuidades. A falta de referência aos parâmetros citados nas propostas de perfis
típicos de intemperismo da literatura aumenta a subjetividade para classificação dos horizontes. O horizonte H3
A do perfil estudado não pôde ser correlacionado a qualquer um dos horizontes previstos nas classificações
propostas na literatura, pois diferencia-se do horizonte H-3 pelo grau de coerência. Também estavam ausentes
em campo horizontes que pudessem ser correlacionados aos níveis superficiais eluviais propostos na literatura.
Conclui-se que nas rochas metamórficas do Complexo Embu estudadas o perfil de alteração tem horizontes
inclinados, com distribuição espacial controlada pelas estruturas dúcteis da rocha-mãe. Os perfis propostos na
literatura utilizam como base principalmente as características de alteração da rocha. Em campo é possível
perceber que há variações significativas de coerência e presença de estruturas rúpteis reliquiares (além do grau
de alteração), que permitem a diferenciação de horizontes com comportamentos geotécnicos diferenciados,
evidenciando a necessidade de maior detalhamento e proposição de novas classificações específicas para perfis
de alteração de rochas heterogêneas em clima subtropical.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
Palavras-chave: Solo residual, grau de coerência, rocha heterogênea
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A cidade de Ouro Preto é conhecida como Patrimônio Histórico da Humanidade por preservar diversas
características do Brasil Colônia como arquitetura, igrejas e seu panorama urbano, seu intenso ciclo de
mineração e ser sede da Inconfidência Mineira. Paralelo a essa história, a cidade apresentou um enorme
crescimento desordenado, originando inúmeros problemas geotécnicos consequentes da chegada de novos
habitantes, sob o impulso da mineração e metalurgia. Grande parte dos habitantes tem como moradia a encosta
das serras que cercam a cidade. No âmbito da mineração, a cidade, foco de extração de ouro pela coroa
portuguesa, possui nos seus arredores inúmeras galerias subterrâneas para exploração de minério. Antigas
histórias da cidade apontam galerias, usadas pelos membros da coroa portuguesa para desvio de ouro, que ligam
a antiga Casa da Moeda, hoje Museu Casa dos Contos, ao Palácio do Governo, hoje Museu de Ciência e Técnica
da Escola de Minas. O trabalho tem como objetivos a utilização do método geofísico de eletrorresistividade e o
auxílio de levantamento aerofotogramétrico, para identificar a presença da possível galeria usada pelos membros
do poder provinciano e a origem dos problemas geotécnicos apresentados na Rua Senador Rocha Lagoa,
conhecida como Rua das Flores, no centro histórico de Ouro Preto. Em novembro de 2018, a Rua das Flores foi
interditada pela Defesa Civil por conta de uma cratera que se abriu devido às fortes chuvas recorrentes nos
últimos meses do ano. O arranjo utilizado é o dipolo-dipolo, com espaçamento de 5 e 10 metros, em 2 linhas de
100 metros, espaçadas de 10 metros entre si, e espaçamento de 5 metros em duas linhas de 60 metros, também
espaçadas de 10 metros entre si, com objetivo de alcançar maiores profundidades e ao mesmo tempo obter as
melhores resoluções. A partir de imageamento por drone, um ortomosaico das imagens aéreas georeferenciadas
produziu o modelo digital de superfície. As seções, ao serem interpoladas pelo método de krigagem permitirão,
juntamente com o modelo digital de superfície, a visualização tridimensional em profundidade da continuidade
das estruturas. Como resultado, para cada linha, tem-se uma seção de resistividade onde se espera encontrar
anomalias de baixa resistividade, apontando fluxo de água que podem ser a origem dos problemas geotécnicos e
anomalias de alta resistividade, possivelmente indicando a presença de galerias subterrâneas. Após a
interpretação, espera-se desvendar um dos mistérios da cidade, envolvendo desvio de ouro da coroa portuguesa,
identificando, possivelmente, a presença de um importante sítio arqueológico, além de identificar a origem de
problemas geotécnicos da área, propondo um direcionamento para o ordenamento territorial pelo poder público.
Apoio: UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, Sociedade de Geofísica Aplicada.
Palavras-chave: Geofísica, Arqueologia, Eletroresistividade.
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Ao longo dos anos, o espaço geográfico das cidades brasileiras sofre com o processo de ocupação desordenada,
em que na maioria das vezes ocorrem de maneira irregular. A carência de uma política habitacional e do
planejamento do meio físico urbano resulta nas ocupações em morros, encostas e nas planícies de inundação. O
presente trabalho contou com o apoio da Defesa Civil municipal de Santa Luzia – MG e teve como objetivo
principal caracterizar o meio físico quanto à suscetibilidade à movimentação de massa e inundação, no qual
resultou no mapa de suscetibilidade, em escala 1:10.000 da área ocupada pelo bairro Castanheiras. Para chegar
ao produto final, adotou-se a metodologia de interpolação de mapas, no software Arcgis, e utilizou-se a equação
de Combinação Linear Ponderada (CLP). A interpolação consiste em definir variáveis, neste estudo as variáveis
consistem em mapas como: geológico-geotécnico, declividade e uso e ocupação para definir a suscetibilidade a
movimentação de massa, e quanto a inundação, mapa de rede de drenagem, declividade e uso e ocupação.
Posteriormente, foi atribuídas notas aos mapas e valores aos componentes de legenda. As notas e valores deste
trabalho foram produtos da técnica Delphi aplicada. O mapa de susceptibilidade classifica áreas em graus alto,
médio ou baixo quanto à suscetibilidade a movimentação de massa ou inundação, sendo assim um instrumento
importante de apoio ao planejamento urbano.
Apoio: Defesa Civil de Santa Luzia - MG
Palavras-chave: Suscetibilidade, movimentação de massa, inundação, Santa Luzia-MG.
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ANÁLISE DA GERAÇÃO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA EM PILHA DE ESTÉRIL
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O desmonte de lavras para exploração de insumos minerais é responsável por gerar expressivos volumes de
material estéril e que ocupam grande extensões dos complexos mineiros. No caso de depósitos de óxidos ou
sulfetos, a proporção de minério e estéril é da ordem de gramas por toneladas. São diversas as técnicas e
configurações usadas para a disposição de pilhas de estéril, o que as tornam únicas do ponto de vista estrutural
com características particulares de seu material constituinte e que interferem na distribuição e fluxo de água em
seu interior. A preocupação reside na possível presença de minerais reativos, como os sulfetos, vulneráveis às
mudanças físico-químicas do meio e que acarretam sérios impactos ambientais, a exemplo da geração de
drenagem ácida de mina (DAM). A Mina Osamu Utsumi, localizada no município de Caldas (MG), enfrenta as
consequências da geração de DAM em função da disposição mal planejada dos materiais estéreis provenientes
da exploração de urânio. Além do impacto ambiental, o tratamento de efluentes ácidos acarreta um forte impacto
econômico para a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), responsável pelo complexo mineiro, e impede o
fechamento definitivo do empreendimento. Com o intuito de contribuir para a redução do fluxo de efluentes
ácidos e consequente diminuição dos gastos com tratamento de passivos ambientais, o presente trabalho busca
entender os processos formadores de drenagem ácida e o comportamento do fluxo dentro da pilha de estéril que
compõe o bota-fora 08 da Mina Osamu Utsumi. Para a realização do estudo, serão utilizados os métodos
geoelétricos da Eletrorresistividade e da Polarização Induzida, por meio da técnica de tomografia elétrica em
arranjo Wenner-Schlumberger. Os dados serão tratados e integrados por meio dos softwares Res2Dinv (2D) e
Geosoft (3D) para a caracterização do fluxo preferencial da água subterrânea e a identificação de zonas
enriquecidas em sulfetos, com elaboração de perfis de resistividade e cargabilidade aparente e modelos pseudo3D. Ademais, os dados hidroquímicos auxiliarão na caracterização química dos processos de formação de DAM
em complemento ao estudo geofísico. Com base em trabalhos que utilizaram metodologia semelhante, é
esperado que zonas com altos valores de cargabilidade aparente apresentem altas concentrações de sulfeto,
enquanto anomalias de baixa resistividade representam zonas saturadas ácidas e ricas em metais e sais
dissolvidos, cuja interação resulta em DAM. Os dados hidroquímicos possibilitarão caracterizar o meio
hidrogeológico de forma mais detalhada, o que permitirá a identificação de zonas de transição entre os meios
redutor e oxidante, onde de fato teria início o processo de geração de drenagem ácida. Assim, a compilação das
técnicas permite, em escala de detalhe, identificar os locais onde ocorre de fato a geração e percolação de
drenagem ácida, o que otimiza os recursos usados na remediação e a redução dos gastos para o controle das áreas
contaminadas.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.
Palavras-chave: hidrogeologia, drenagem ácida, geofísica.
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ESTUDO GEOFÍSICO DE AQUÍFERO FRATURADO EM MINA DE URÂNIO EM FASE DE
DESCOMISSIONAMENTO – POÇOS DE CALDAS - MG
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O maciço alcalino de Poços de Caldas no sul de Minas Gerais, apresenta diversas ocorrências de urânio e tório,
sendo que a principal a ocorrência da área deu origem a Mina de Urânio Osamu Utsumi. Durante os 13 anos de
operação não-contínua, iniciados em 1982, a empresa responsável pela exploração foi a Indústrias Nucleares do
Brasil – INB. Atualmente a mina está em fase de descomissionamento e apresentação do Plano de Recuperação
de áreas Degradadas (PRAD). A exploração na área gerou sérios problemas ambientais, como grandes
quantidades de rejeitos de beneficiamento químico, estéreis rochosos e poluição hídrica – drenagens ácidas. A
proposta deste trabalho é o emprego da eletrorresistividade para uma análise hidrogeológica na região da antiga
cava da mina Osamu Utsumi, zona onde ocorre contribuição da drenagem ácida local. A partir da técnica de
tomografia elétrica, foram adquiridos aproximadamente 5 mil metros de levantamento geofísico cobrindo toda a
extensão da cava da mina. Os dados foram tratados em softwares específicos para tomografias elétricas que
forneceram dados de distância versus profundidade – dados em 2D; em seguida esses dados em 2D foram
interpolados lateralmente de forma a gerar modelos de visualização 3D. Para uma maior compreensão do sistema
de aquífero fraturado da cava da mina foi necessário um mapeamento estrutural de detalhe da geologia regional e
local. A partir da compilação de tais resultados, foi possível identificar zonas onde ocorrem maior percolação de
água através de fraturas no maciço e, zonas onde há maior contribuição de águas ácidas – essas últimas
representadas por valores muito baixos de resistividade. Com a delimitação e dimensionamento das zonas de
contribuição da drenagem ácida a partir do método da eletrorresistividade, será possível elaborar um mapa
potencial das zonas de geração ácida da cava da mina. Tal estudo poderá ser empregado futuramente na mina
Osamu Utsumi para propostas de remediação local visando o controle ou diminuição de drenagem ácida mineira.
Os autores esperam que a metodologia também possa ser empregada em outros empreendimentos mineiros.
Apoio: Os autores agradecem a CAPES.
Palavras-chave: eletrorresistividade, hidrogeologia, drenagem-ácida.
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INTERIOR DE SÃO PAULO
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A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro foi uma das maiores companhias ferroviárias do interior do Brasil.
Teve um papel fundamental no desenvolvimento e consolidação econômica do interior. Incialmente foi
financiada por grandes cafeicultores e produtores agrícolas no final do século XIX. Teve em seu curso diversos
ramais de ferrovias para atender regiões específicas. Um desses ramais foi o ramal que liga a cidade de Poços de
Caldas (MG) a Linha Tronco principal (Campinas – Ribeirão Preto). Hoje essa ferrovia ainda está em atividade,
pertencente a companhia FCA (Ferrovia Centro Atlântica), mas operada pelo grupo de concessionárias VLI
logística, escoa principalmente a produção de minérios de alumínio da região para plantas de beneficiamento no
interior de São Paulo. A manutenção desse ramal de ferrovia é fundamental para manter as operações. Nesse
trabalho será abordado um trecho da ferrovia entre Poços de Caldas (MG) e Águas da Prata (SP), onde há dois
casos de taludes com potencial rompimento associados. Os dois taludes são localizados no município de Águas
da Prata (SP). No primeiro caso será discutido um talude em rocha, meio descontínuo, com ênfase para a
condicionantes estruturais e principalmente direção de mergulho das estruturas para a estabilidade e segurança
do mesmo. No segundo caso será abordado o caso de talude em solo, meio contínuo, onde já foi constatado um
rompimento prévio, com ênfase para aspectos físicos do solo, pedogênese local e influência da inclinação do
talude para a estabilidade. A metodologia empregada é baseada em levantamentos de dados de campo como
levantamento estrutural do maciço com bússola geológica em locais de interesse, elaboração de estereogramas
para análise estrutural, levantamento de morfologia topográfica do talude, análise granulométrica por
peneiramento do solo para delimitação de porção fina (silte e argila) e porção grossa (areias e pedregulhos). Com
base nos resultados serão discutidas possíveis técnicas de estabilização e tratamento de taludes, levando em
consideração as características locais de cada trecho analisado.
Palavras-chave: geotecnia, geologia estrutural, solos.
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PROJETO PEGAR: A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA EM ÁREA
DE RISCO E SUAS PERSPECTIVAS
Júlia Nunes Castro1, Emmanuelle Fatima Oliveira do Carmo¹, Helena Alves Bosze¹, Scarlety Hellen Patrocinio
Santos¹, Camila Broetto Milli¹
1

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP/ Departamento de Geologia - DEGEO, e-mail:
julianunesc1@gmail.com, emanuellefatima@gmail.com, helena.bosze@gmail.com,
scaletyellen@gmail.com, millibcamila@gmail.com

Tal qual a maioria das cidades brasileiras, o crescimento da cidade de Ouro Preto se deu de forma desordenada.
Um fato que se consolidou por diferentes razões e etapas, atreladas, principalmente, a economia da época. A
ocupação do solo “ouropretano” seguiu a linha de sua história e evidencia o desconhecimento do homem sobre a
área a ser ocupada, a inexistência de um controle e planejamento acerca da construção civil. A cidade é marcada
pela construção irregular em suas encostas íngremes e pela topografia acidentada, áreas remanescentes da
construção da cidade barroca plana. A ação antrópica somada a susceptibilidade do solo, desencadeia reações
nesses terrenos, o que gera problemas ambientais e expõe indivíduos ao risco de desastres naturais. O Programa
Educacional de Geologia em Áreas de Risco - PEGAR, um projeto da Geoconsultoria Jr., Empresa Júnior do
curso de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro Preto, surgiu com o intuito de levar
conhecimento geológico à população de Ouro Preto, principalmente a aquela porção que habita zonas
consideradas áreas de risco geológico, por órgãos responsáveis. O PEGAR, foi desenvolvido em 2016, teve suas
primeiras ações em 2017, que se estendem até o presente momento. Em uma de suas ações - tenda itinerante,
voltada para aqueles expostos a um grau de risco considerado Muito Alto, no bairro Morro do Santana, com o
auxílio da Defesa Civil, chegou-se à conclusão de que a população realmente carece do conhecimento acerca do
assunto. O projeto enxerga as crianças como sendo a melhor porta voz das informações, uma vez que essas
repassam informações de modo eficaz e contam com grande influência nas famílias e também os jovens. Diante
disso, sua metodologia consiste na realização de visitas em escolas com apresentação sobre o tema, usando de
um material educativo em forma de vídeo e cartilhas didático ilustrativas. A fim de entreter os ouvintes, os
instrutores utilizam-se desse material lúdico onde são abordados o conhecimento geológico, o geográfico, o
químico e o físico; expõe através de imagens as situações bem claras de risco, como: deslizamentos e
inundações; conscientizando-os dos perigos e instruindo-os de forma a saberem identificar e principalmente,
saberem como agir e a quem recorrer quando confrontados com as situações. Atualmente o projeto investiga
novas maneiras de transmitir o conhecimento, está em busca e criação de materiais físicos - palpáveis, para que
por parte das crianças haja um melhor entendimento e absorção das informações. Além disso, busca também
novas parcerias dentro da universidade de empresas juniores de área afim e ou complementar para uma melhoria
no conteúdo didático a ser repassado, assim valorizando a interdisciplinaridade, aumentando o campo de visão
dos aprendizes, consequentemente despertando o interesse dos mesmos na geociência e as demais. Todo o
material foi e será elaborado baseado em materiais pré-existentes do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), da
Defesa Civil de Ouro Preto e de outros órgãos públicos e privados
Palavras-chave: desastres naturais, ensino, instrução, área de risco, estudo geológico.
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ANÁLISE DECADAL DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE A PARTIR DA BANDA TERMAL
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O sensoriamento remoto termal é uma ferramenta que permite obter a temperatura cinética de superfície de
vastas áreas, podendo ser utilizada na resolução de diferentes problemas ambientais. É amplamente sabido que
mudanças na paisagem podem afetar drasticamente o microclima de uma região. Neste sentido, o presente
trabalho teve como enfoque determinar a temperatura de superfície e avaliar suas causas na região compreendida
entre os municípios de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, região sul do estado do Espírito Santo. Para tanto,
utilizou-se imagens termais (banda 6) do sensor TM (satélite Landsat 5) para o período de inverno (devido a
menor cobertura de nuvens) obtidas entre os anos de 2000 a 2011. Destaca-se que para o ano de 2002 não há
imagens e para o ano de 2006 a cobertura de nuvens é muito elevada, e por esta razão, a mesma foi excluída da
série temporal. A emissividade média da superfície foi determinada a partir do valor médio do índice de
vegetação NDVI. Para a correção atmosférica utilizou-se a equação de Barsi et al. (2003). No intuito de se
avaliar as causas das variações de temperatura de superfície, utilizou-se o classificador MAXVER a partir do
triplete R5G4B3. Os dados obtidos foram validados a partir de dados de temperatura do ar de estações
meteorológicas distribuídas na área de estudo. Os dados analisados permitem afirmar que: (1) a temperatura
média de superfície para o período variou entre 20 a 35°C; (2) não houve um aumento ou diminuição
significativos na temperatura de superfície ao longo dos anos; (3) não se observa variações significativas no
padrão de uso e ocupação do solo ao longo dos anos; (4) a presença de nuvens em algumas cenas afetou
significativamente os resultados (especialmente a cena de 2005); (5) observou-se que há uma correlação entre a
altimetria e a temperatura de superfície, já que a área apresenta variações altiméricas de até 1.000 m.s.n.m; e (6)
recomenda-se expandir a série temporal, incorporando inclusive imagens dos satélites Landsat 7 e 8, no intuito
de melhor compreender as variações do microclima frente ao uso e ocupação do solo na área de estudo nas
últimas décadas.

Palavras-chave: Banda 6, Landsat 5, temperatura cinética, Espírito Santo, uso e ocupação do solo.
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CARACTERIZAÇÃO ESPELEOLÓGICA DE CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS EM
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A mina de Brucutu, uma das maiores minas de ferro do Brasil, integra o Complexo Minas Centrais da empresa
Vale S.A. e está situada na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero e sendo ainda mais específico, a mesma
está localizada na extremidade oriental do segmento nordeste (NE) do Sinclinal Gandarela. Nesse local há uma
vasta ocorrência de cavidades naturais subterrâneas em litologias ferríferas já retratadas pela bibliografia por
meio de publicações desenvolvidas por pesquisas acadêmicas e até mesmo por intermédio de resultados de
trabalhos técnicos elaborados por funcionários da empresa Vale S.A. Dessa forma, o presente trabalho é divido
em três etapas principais: Primeira Etapa - compreende basicamente em uma revisão bibliográfica; seguida pela
Segunda Etapa - constituída por trabalho de campo para coleta de dados; e por fim, a Terceira Etapa é
constituída por trabalhos de gabinete para elaboração dos mapas temáticos e as análises dos resultados. O
Cadastramento de Cavidades foi realizado a partir dos dados obtidos em campo, com o intuito de verificar a
existência de novas cavernas, bem como a sua caracterização espeleológica, pela equipe de espeleologia da
empresa Vale S.A. nas proximidades da mina de Brucutu. As cavidades cadastradas para a execução desse
presente estudo são: BRU_0014 e BRU_0034. Essas cavernas estão situadas ao norte da cava da mina de
Brucutu. A Cavidade BRU_0014 está localizada na média vertente da encosta inclinada do platô/serra, com
continuidade lateral da escarpa acima de 30 m. A mesma se encontra a aproximadamente 200 metros da cava da
mina de Brucutu. O relevo local é montanhoso marcado pela presença de serras e morros alternados com vales
de drenagens. À montante tem-se depósito de material coluvionar formando vertente convexa com inclinação de
aproximadamente 40°. A quebra do relevo marca o afloramento de quartzito formando um degrau. O colúvio
diminui de espessura do topo até os afloramentos de quartzito e a vegetação formada por arbustos torna-se rala
frente a pouca espessura de solo que encobre parcialmente os quartzitos. Este solo possui granulometria de areia
a matacão, ou seja, é muito permeável. As águas o atravessam em direção aos estratos inferiores. A Cavidade
BRU_0034 está localizada na alta vertente de encosta inclinada do platô/serra, com continuidade lateral em
escarpa perpendicular a maior inclinação da vertente. Essa cavidade constitui-se de uma ruptura no relevo
formando uma concavidade com direção sudeste. A presença de blocos no piso é um indicativo que
desmoronamentos são comuns e foram responsáveis por sua ampliação. A mina de Brucutu situa-se a cerca de
40m a montante desta cavidade. Essa cavidade se desenvolve em canga detrítica clasto suportada de hematita,
granulometria variando de grânulo a matacão com predomínio de seixos. A cavidade possui apenas um salão
onde ocorrem canalículos, pendentes e alvéolos. O piso é relativamente plano com depósitos de seixos, calhaus,
matacões, cones de blocos na entrada e fezes. Foram encontradas, crosta branca, crosta de óxido-hidróxido e os
coralóides estão concentrados nas porções internas da caverna.
Apoio: Grupo de Estudos Geoespeleológicos - convênio Vale S.A. x UFOP
Palavras-chave: Geoespeleologia, Brucutu, Ferro.
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Lavras a céu aberto estão intrinsecamente sujeitas a instabilidades, que podem causar graves perdas
socioeconômicas e ambientais. Uma das formas de se avaliar a estabilidade de taludes rochosos e aferir o
dimensionamento dos sistemas de suporte é por meio do emprego de classificações geomecânicas. A
classificação geomecânica RMR (Rock Mass Rating) é um método empírico de verificação das condições
mecânicas de maciços rochosos amplamente utilizado no setor de mineração e em empreendimentos civis de
infraestrutura. Neste sistema de classificação, o valor RMR varia de 0 a 100, e é determinado pela soma
ponderada de seis (6) fatores: 1) resistência da matriz rochosa; 2) RQD – Rock Quality Designation; 3)
espaçamento das descontinuidades; 4) condições das descontinuidades; 5) percolação de água subterrânea; e 6)
orientação das descontinuidades. Para a aplicação do sistema RMR a taludes, no presente estudo, desconsiderase o efeito da água no maciço e a orientação das descontinuidades em relação à orientação do talude. Valores de
RMR próximos a 0 indicam maciços de baixa qualidade, enquanto maciços com valores RMR próximos a 100,
maciços de boa qualidade (ou autoportantes). No presente estudo, aplicou-se a classificação geomecânica RMR
nos taludes de uma mina de mármore inativa, com área de lavra de 0,3 km² e profundidade de 55 metros,
localizada no distrito de Itaoca, sul do estado do Espírito Santo. Para tanto, utilizou-se o método de levantamento
por linhas de varreduras (scanlines), que consistiu em pontos amostrais a cada 5 metros. Foram avaliadas as
condições mecânicas do maciço em 186 estações de observação. Estes dados foram posteriormente interpolados
por meio de métodos geoestatísticos (krigagem ordinária), com o intuito de se avaliar as condições do maciço
nas porções não amostradas, para a geração de um mapa que retrate a qualidade geomecânica do maciço rochoso
em toda a área da mina. Os resultados mostraram que: (1) predominam em média maciços de boa qualidade
geomecânica (RMR = 76 | classe II) e observa-se que há um ganho geral de resistência do maciço com a
profundidade, já que a porção mais superior do mesmo se encontra alterada (quimicamente) e mais relaxada
mecanicamente (“afrouxada”); (2) A bancada 3 do talude NE (mais superior) apresenta em média os menores
valores de RMR; (3) cada um dos parâmetros que compõem a classificação RMR contribui aproximadamente de
forma similar em todos os taludes analisados, não havendo contribuições discrepantes; e (4) a interpolação
geoestatística dos valores de RMR superestimou os valores de RMR na porção central da área da mina, devido a
irregularidade da malha amostral.

Palavras-chave: Classificação RMR, geoestatística, mina de mármore, taludes.
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Inventariação de elementos maiores e traço nas captações de água de consumo do munícipio de
Ouro Preto, MG
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A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida e para o desenvolvimento das comunidades.
Sua utilização para o abastecimento público deve ser acompanhada por um rigoroso controle de qualidade afim
de que seja disponibilizada uma água apropriada para o consumo. Sendo assim os alunos do PET Eng.
Geológica, em parceria com a SEMAE-OP (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto), têm o objetivo
de realizar o monitoramento da qualidade das águas utilizadas para abastecimento público da sede e distritos do
município de Ouro Preto – MG, região conhecida por suas reservas minerais de ouro, ferro, alumínio, esteatito e
pedras preciosas. Assim foram realizadas análises químicas de elementos maiores e traço e de parâmetros físicoquímicos em 13 amostras coletadas em captações de água do município, sendo que algumas dessas captações são
Estações de Tratamento de Água (ETA), enquanto outras a água é captada diretamente de nascentes, córregos e
poços sem que haja tratamento prévio. Essas amostras foram submetidas a análises geoquímicas de ICP-OES e
ICP-MS enquanto os parâmetros físico-químicos foram medidos através da utilização de um multiparâmetro in
situ. Os resultados químicos obtidos foram comparados com os limites publicados pela portaria 2914 de 2011 do
Ministério da Saúde (MS) para padrões de potabilidade. Das amostras coletadas cinco apresentam valores
significantes de concentração de Al acima de 35 µg/L, enquanto duas dessas amostras ultrapassam o limite de
200 µg/L estabelecido pela portaria do MS. O Al é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre e está
presente nas águas superficiais de todo o planeta. Além de sua concentração natural, os sais de alumínio, como
AlOH, são utilizados como coagulantes no tratamento de água para uso doméstico. Porém, atualmente, a
presença de alumínio residual nas águas de consumo tem sido associada a doenças de foro neurológico, como o
Alzheimer. Outro elemento que apresentou valores significativamente altos e excederam os limites da portaria
foi o As, sendo que em três amostras a concentração apresentada foi até duas vezes maior que o limite imposto
pelo MS de 10 µg/L. O arsênio nas águas superficiais se apresenta normalmente em sua forma inorgânica, sendo
um elemento altamente tóxico e que dependendo da quantidade ingerida pode causar inúmeros malefícios a
saúde, como câncer interno e de pele. Sua fonte está associada à paragênese da mineralização de ouro sulfetada,
principalmente pirita e arsenopirita, além de associar-se no ambiente superficial através de mecanismos de
sorção a argilo-minerais e hidróxidos de Ferro. Os resultados obtidos foram repassados para o SEMAE-OP.
Ressalta-se que serão coletadas mais amostras de diferentes captações do município para que as análises possam
abranger uma maior parcela da população e para que se tenha resultados mais precisos sobre a qualidade da água
que é disponibilizada na região. Planeja-se posteriormente, desenvolver oficinas sobre controle de qualidade das
águas e geologia médica para o corpo técnico do SEMAE.
Apoio: PET Eng. Geológica, Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto.
Palavras-chave: Água, Geoquímica, Ouro Preto.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA POR SENSORIAMENTO REMOTO DE ÁREA
CÁRSTICA NOS MUNICÍPIOS DE MATOZINHOS E PEDRO LEOPOLDO, MG.
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A área de estudo se estende por 186,6 km², 30 km a norte de Belo Horizonte. Na região são encontradas as duas
formações basais do Grupo Bambuí: metacalcários da Formação Sete Lagoas e pelitos da Formação Serra de
Santa Helena. Devido ao clima tropical, o carste nessa área encontra-se comumente encoberto por espessas
camadas de solo. Por esse motivo, faz-se necessário este estudo com o objetivo de caracterizar a morfologia da
área por sensoriamento remoto e posteriormente relacionar os dados obtidos com possíveis direções de fluxo
hidrológico em profundidade e em superfície. Os elementos geomorfológicos levantados via sensoriamento
remoto foram: maciços calcários, depressões cársticas, mapas hipsométrico e de declividade (usados para a
divisão de domínios texturais), e lineamentos estruturais (usados para a caracterização estrutural). A
fotointerpretação e vetorização de maciços e depressões cársticas foi realizada a partir de imagens aéreas no
Google Earth Pro 7.3; os mapas hipsométrico e de declividade foram gerados a partir do modelo digital de
elevação (SRTM), no software ArcGIS 10.3; os lineamentos estruturais foram extraídos manualmente no
ArcGIS 10.3 usando imagens de relevo sombreado do SRTM nos azimutes 0°, 45°, 90°, 135° e 180°. Os
azimutes foram plotados em diagramas de roseta usando o Stereonet 10. A partir da análise desses dados foi
possível a identificação de dois domínios: i) Domínio Oeste, com 64,4 km², altitudes elevadas (660 a 890 m),
declividade predominantemente média a alta, textura rugosa relacionada a maciços rochosos, presença de
desfiladeiros e altos paredões; ii) Domínio Centro-Leste com 121,4 km², altitudes baixas a médias (620 a 830
m), declividade predominantemente baixa com porções isoladas de alta declividade e textura
predominantemente lisa, exceto em sua porção centro-sul, que apresenta carstificação significativa. Neste
domínio ocorrem lagoas, dolinas, uvalas e poucos maciços, se comparado com o Domínio Oeste. Quanto aos
lineamentos, no Domínio Oeste apresentam maior densidade e maior frequência nas direções NE-SW (30°-45°)
e NW-SE (135°-150°). Considerando o comprimento dos lineamentos, nota-se outro pico na direção ENE-WSW
(60°-75°). Já no Domínio Centro-Leste, a densidade de lineamentos, no geral, é baixa, com uma tendência bem
definida de lineamentos mais frequentes na direção NE-SW (45°-60). Quando ponderados pelo comprimento, os
lineamentos do Domínio Centro-Leste mostram três direções principais decrescendo nesta ordem: 75°-90°, 45°60° e 135°-150°. A divisão de dois domínios distintos geomorfologicamente foi útil para se analisar os
lineamentos separando áreas com características estruturais distintas. A disposição dos lineamentos estruturais
indica que as descontinuidades mais significativas têm direção NE-SW e NW-SE no Domínio Oeste e NE-SW e
E-W na porção leste. Isso mostra prováveis direções do fluxo hidrológico em subsuperfície e profundidade, já
que em aquíferos cárstico-fissurais as fraturas determinam as direções de fluxo. Além disso, em superfície a
direção NE-SW no Domínio Centro-Leste é concordante com a direção geral do Córrego Jaguara e demais
drenagens na porção leste da área, que correm para o Rio das Velhas. Já o córrego Palmeiras, no Domínio
Oeste, tem direção coincidente com os lineamentos NW-SE. Isso mostra que as drenagens superficiais são
condicionadas por elementos estruturais.
Apoio: CECAV e Instituto de Geociências - UFMG
Palavras-chave: Fotointerpretação, Domínios Texturais, Carste Lagoa Santa.
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Distante 30 km a norte de Belo Horizonte, a área de estudo de 186,6 km² engloba os municípios de
Matozinhos/MG e Pedro Leopoldo/MG. Na região ocorrem rochas do Grupo Bambuí, incluindo metacalcários
da Formação Sete Lagoas e pelitos da Formação Serra de Santa Helena. A presença de rochas calcárias e
aquífero cárstico é evidenciada pela grande quantidade de feições como sumidouros, dolinas, maciços rochosos,
lagoas, depressões, nascentes e ressurgências. Essas feições são importantes zonas de recarga e descarga do
aquífero que possibilitam a interação entre a superfície e subsuperfície, apesar de não serem as únicas formas de
infiltração, pois boa parte dessa área cárstica tropical é encoberta por espessas camadas de solo. Este trabalho
tem como objetivo caracterizar as feições de recarga observadas e sua distribuição para compreender como se dá
a infiltração pela superfície da área de estudo. A caracterização dessas feições foi realizada tanto por
sensoriamento remoto, utilizando imagens de satélite e modelo digital de elevação, quanto durante as
campanhas de campo, realizadas predominantemente em período de seca – abril a outubro de 2018.
Posteriormente as feições cársticas foram plotadas em mapa para análise espacial. Assim, observou-se que na
porção oeste da área predominam maciços rochosos e dolinas profundas. Os maciços apresentam dimensões
desde poucos metros de altura e extensão até dimensões quilométricas, e são extremamente fraturados.
Apresentam dutos, alvéolos, lapiás e espeleotemas, e frequentemente são contornados por vegetação densa.
Nesses locais a ausência ou escassez de solo e as fraturas possibilitam conexão direta entre a água superficial e o
aquífero, resultando em recarga mais eficiente e escassez de drenagem superficial. Já as dolinas profundas têm
forma aproximadamente circular, diâmetro decamétrico e alta declividade. São cobertas por vegetação densa e
normalmente apresentam sedimentos úmidos finos e folhas secas no piso. No interior dessas dolinas também
ocorrem afloramentos de calcário com feições de dissolução. Apesar de não haver fluxo ativo no interior dessas
feições, a presença de vegetação densa, sedimentos argilosos e umidade indica que ocorre infiltração durante o
período chuvoso. Já na porção leste predominam lagoas intermitentes, depressões e cavernas. Como exemplo a
Lagoa do Sumidouro, visitada no início de outubro, apresentava-se seca, exceto por uma drenagem interrompida
por sumidouro. Essa conexão direta entre a água superficial e o aquífero evidencia que as lagoas, em grande
parte secas na época de estiagem, representam zonas de recarga de grande volume em estações chuvosas. Já
algumas das cavernas visitadas continham sedimentos finos úmidos e poças no piso. Algumas apresentavam
pequenos lagos em frente de sua entrada, que provavelmente transbordam para dentro da caverna em períodos
mais úmidos. Ao analisar a distribuição espacial, observou-se que as feições de recarga mais eficientes (maciços
rochosos e dolinas profundas), que têm a infiltração facilitada por fraturas e dutos, encontram-se a oeste. Já as
feições de recarga mais lenta (lagoas intermitentes, depressões cársticas e cavernas) estão concentradas a leste,
onde a maior parte da infiltração ocorre pela cobertura pedológica, que apesar de cobrir uma área maior do que
os maciços rochosos é menos eficiente na recarga.
Apoio: CECAV e Instituto de Geociências - UFMG
Palavras-chave: Aquífero cárstico, Carste, Grupo Bambuí.
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PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MANTOS DE ALTERAÇÃO DE GRANITO E SUA
RELAÇÃO COM OS ESCORREGAMENTOS RASOS
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Durante o verão de 2014 o município de Itaóca foi intensamente afetado por fortes chuvas (150 mm em 6 horas)
que desencadearam corridas de massa, inundações e escorregamentos generalizados, estes sobretudo na cabeceira
das bacias do rio Gurutuba e do rio Guarda Mão. A ocorrência dos escorregamentos rasos está ligada a diversos
fatores, dentre eles a ação dos processos intempéricos, que podem contribuir com a diminuição da resistência
mecânica, alterando as propriedades hidráulicas e geotécnicas do perfil. O presente trabalho tem como objetivo
caracterizar um perfil de alteração em rochas graníticas, correlacionando as propriedades físicas dos mantos de
alteração com as possíveis instabilidades das encostas. Para o seu desenvolvimento foi selecionado um perfil onde
foram realizadas as descrições visuais (mudança de cor, estrutura e etc.), e análises granulométricas objetivando
analisar a relação do manto de alteração com a dinâmica hidrológica. Para as análises granulométricas foram
realizadas 15 coletas de 0,1 m até 6 m de profundidade para avaliar a variabilidade das diferentes frações de solo
ao longo do perfil. Resultados preliminares indicam que há uma variação textural entre a profundidade 0,5 m e 0,7
m, sendo a camada 0,7 m classificada como arenosa. Tais características associadas a eventos pluviométricos
intensos podem gerar descontinuidades hidrológicas/mecânicas podendo tornar o perfil mais propenso a
instabilizações. Acredita-se que a partir do uso destes dados em conjunto com outros mapas, tais como o geológico,
morfológico, cicatrizes e etc., possam ajudar numa melhor compreensão da ocorrência de escorregamentos rasos.
Apoio: CNPq, IPT.
Palavras-chave: Intemperismo, Vale do Ribeira, Movimentos de massa.
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HIDRODINÂMICA EM ÁREA ÚMIDA DE CERRADO NA CHAPADA SEDIMENTAR
DO OESTE MINEIRO
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No Brasil, a captação de água para irrigação é de aproximadamente 1000 m³/s, caracterizando o maior consumo
de água do território nacional. Como possível ambiente de estoque natural de água que cobre quase 20% do
território, as áreas úmidas vem sendo drasticamente reduzidas pela conversão do uso da terra. As áreas úmidas
promovem a infiltração das águas superficiais e caracterizam áreas de recarga de aquíferos. Nesse sentido,
medidas e modelos relacionados aos solos com propriedades hidromórficas e seu papel na recarga de aquíferos
constituem um desafio para compreender a dinâmica entre solo e água, a fim de atender o desenvolvimento
sustentável. Neste estudo, análises baseadas em sensoriamento remoto, com o uso de sensores ópticos de alta
resolução espaço-temporal a bordo de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), associadas ao uso de técnicas
não invasivas que permitem o mapeamento da arquitetura subsuperficial dos sistemas pedológicos (ensaios
geofísicos de Eletrorresistividade, por Tomografia Elétrica), foram aplicadas para compreender a relação águasolo superficial e subsuperficial em uma área úmida da chapada sedimentar do oeste mineiro. A integração
destes dados com ensaios in situ de permeabilidade e de densidade e granulometria dos solos, permitiu uma
abordagem ampla e tridimensional do comportamento dos parâmetros hidrogeológicos na área úmida. Os
resultados permitiram determinar que a área úmida estudada é uma depressão que possui três compartimentos
com distinções topográficas e morfológicas. Para cada compartimento foi possível calcular o volume de água
que pode ser armazenado. O compartimento 1 (borda externa da área úmida) pode estocar 313.121 m³, enquanto
o compartimento 2 (intermediário) e 3 (central) podem estocar 85.923 e 17.952 m³, respectivamente. Os ensaios
de permeabilidade (condutividade hidráulica), granulometria e densidade dos horizontes de solo, permitiu
entender que a concentração de argilas é maior nas bordas da área úmida do que no centro, caracterizando um
ponto de maior infiltração hídrica no compartimento 3 – ponto de recarga do aquífero. Os modelos gerados pela
Tomografia Elétrica, permitiram identificar a zona de recarga direta do aquífero localizada no centro da área
úmida (compartimento 3) e identificar fluxo horizontal nos primeiros metros de profundidade, seguido por fluxo
lateral da água subterrânea em maiores profundidades, em direção a sudoeste e nordeste, em razão da presença
de uma camada argilosa, densa e desferruginizada. A área úmida em questão alaga no período das chuvas, o que
a caracteriza como um reservatório sazonal natural. A fotogrametria aérea digital por VANT associada à
tomografia elétrica, resultaram em dados bastante reveladores ao entendimento da relação de dinâmica hídrica
superficial com a dinâmica da água subterrânea. Neste sentido, o ponto de infiltração apresenta uma grande
sensibilidade ambiental por ser um ponto de conexão direto com as águas subterrâneas. O escoamento superficial
sustentado pelo solo pouco permeável, pode conduzir contaminantes provenientes de defensivos agrícolas para o
ponto de infiltração.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo n. 2017/14168-1) e
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.
Palavras-chave: fotogrametria; Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT); tomografia elétrica; condutividade
hidráulica; recarga de aquíferos.
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A área de estudo abrange as bacias de Paraty e Angra dos Reis, constituintes da Baía da Ilha Grande,
localizada na porção sul do Estado do Rio de Janeiro. Por se tratar de um importante pólo industrial, a região está
sujeita a dispersão de poluentes provenientes de atividades antrópicas. A pesquisa tem como objetivo determinar
possíveis locais com ocorrência de contaminação por metais pesados e identificar suas fontes contaminantes.
Para tanto, realizou-se uma caracterização isotópica Pb/Pb através da técnica da espectrometria de massa
acoplado a ICP e com sistema de “Laser Ablation” (LA-ICP-MS), a fim de analisar as assinaturas de chumbo
presentes em conchas de bivalves. As conchas, compostas por calcita ou aragonita, além de serem bem
preservadas no registro fóssil, são também sensíveis às alterações químicas em seu habitat, podendo acumular
variações na concentração de metais pesados ao crescerem em ambientes contaminados. A composição dos
isótopos de chumbo não é afetada por processos físicos ou químicos; logo, a assinatura isotópica do ambiente
investigado é influenciada diretamente pela fonte de metais. As fontes naturais de metais na água do mar
resultam, principalmente, da erosão de rochas contendo minério; de incêndios florestais e da atividade vulcânica.
Já a mobilização de metais por atividade antrópica está fortemente relacionada ao refinamento de minérios, à
lixiviação acelerada do solo e à queima de combustíveis fósseis. A metodologia inicia-se com a coleta de
sedimentos e conchas de bivalves no litoral de Paraty e no distrito de Frades, em Angra dos Reis. As conchas
foram separadas por catação manual, selecionando-se a espécie mais abu0ndante, Dinocardium robustum, a ser
moldada em epóxi e polida para as análises isotópicas. No Microscópio Eletrônico, foi feito o imageamento dos
moldes através de catodoluminescência e da superfície por elétrons espalhados, permitindo a caracterização da
morfologia da concha, a delimitação de camadas e a escolha de pontos-alvo para a aplicação da técnica LA-ICPMS. Esta consiste no lançamento de um raio laser com resolução espacial de 25-35 µ nos alvos selecionados,
capaz de detectar multi-radionuclídeos em concentrações da ordem de ppb com alta precisão. Os resultados da
análise de cinco camadas em duas amostras – uma do litoral de Paraty e a outra, do distrito de Frades - mostram
valores da razão isotópica 206Pb/207Pb crescentes em direção às camadas mais externas, variando entre 1.13 e
1.14 em Paraty e entre 1,12 e 1,17 em Frades. Em Paraty, a concentração em ppb de chumbo na camada mais
externa registrou um valor máximo de 16,8 ppb, e na camada mais interna, o valor mínimo de 1,55 ppb. Quanto
a Frades, o valor máximo registrado foi 17,51 ppb, e o mínimo, 0,53 ppb. Segundo a bibliografia, assinaturas
206
Pb/207Pb inferiores a 1,15, como observado em Paraty, correspondem a fontes naturais. No caso de Frades, o
pico máximo de 1,17 sugere uma mistura de fontes naturais com rejeito industrial.
Apoio: FAPERJ, CNPq
Palavras-chave: Chumbo; Isótopos; Imageamento
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O município de Ouro Preto está inserido em um contexto regional composto por inúmeras áreas de risco, que por
sua vez foram agravadas pela ocupação desordenada da área, principalmente durante o Ciclo do Ouro, aumentando
desta forma a susceptibilidade humana a acidentes Geomecânicos. A constante ocorrência de deslizamentos está
intimamente atrelada à três principais fatores, sendo eles, chuvas torrenciais, ações antrópicas e a geologia da
região, sendo essa última explicada através da mecânica característica da litologia composta por filitos. Tal rocha
está organizada em planos paralelos, refletindo desta forma sua composição mineralógica, portanto sob ação
intensa das chuvas, tais planos tendem a deslocar, ocasionando assim desastres na região. O Projeto Percepção de
Riscos Geológicos foi desenvolvido pela Empresa Júnior de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, teve
início em 2016 e as pesquisas em campo foram efetivamente realizadas em 2017. Seu objetivo é atingir a população
com perguntas específicas do tema e de cunho social, analisando o nível de conhecimento dos moradores e, ao
mesmo tempo, conseguir atingi-los com essas informações. As pesquisas foram realizadas nos bairros Morro
Santana, Piedade, São Cristóvão e Taquaral, lugares em que o risco de deslizamento é maior. Em parceira com o
Programa Educacional de Geologia em Áreas de Risco (PEGAR), o Percepção de Riscos Geológicos visa transferir
os dados coletados para crianças de forma educativa, atingindo não apenas a população adulta, mas também para
trazer a conscientização em um amplo contexto. Sendo assim, esse projeto produz amostragens as quais
correlacionam a população que está inserida em zonas de risco e o quanto de informação elas possuem sobre o
assunto. Dessa forma, são produzidos, a partir desses dados, gráficos com todas as informações recolhidas com o
intuito de mostrar, de uma maneira geral, o quanto de conhecimento a população possui e relacionar ao âmbito
social em que ela e encontra, buscando entender até que ponto a condição social influencia o nível de informação.
Com isso, além dos dados coletados, é possível conscientizar o público entrevistado fazendo com que entendam o
que é residir em uma área não segura e como se portar caso ocorra um movimento de massa e, assim, minimizar
as consequências do evento, contribuindo efetivamente com a gestão de riscos da cidade.
Apoio: Todo o material foi e será elaborado baseado em materiais pré-existentes do Serviço Geológico Brasileiro
(CPRM), da Defesa Civil de Ouro Preto, da empresa LABOR e de outros órgãos públicos e privados.
Palavras-chave: Gestão de Riscos, Geologia, Desastres, Conscientização, Ouro Preto, Ocupação irregular, Ciclo
do Ouro, Filito, Chuvas Torrenciais, Mecânica das Rochas.
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TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E DADOS NEOTECTÔNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE ÁREAS FAVORÁVEIS À CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (PORÇÃO
CENTRO/NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUDESTE DO BRASIL)
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Esta pesquisa tem como objetivo principal propor um mapeamento de favorabilidade hidrogeológica na porção
centro-norte do Estado do Espírito Santo, com a utilização de produtos gerados a partir de técnicas de
Geoprocessamento e Neotectônica identificando áreas de favorabilidade hidrogeológica da porção Centro/Norte
do Espírito Santo a partir de características estruturais a fim de contribuir com a temática da Hidrogeologia no
Estado do Espírito Santo. A base metodológica utilizada integrou a análises de gabinete e de campo. Em
gabinete, foram realizados: i) revisão bibliográfica; ii) extração manual de lineamentos em MDE na escala
1:100.000 utilizando o software ArcGis™ 10.3.1 disponível para Universidade Federal do Espírito Santo); iii)
Densidade de lineamentos e iv) localização dos poços de água subterrânea; v) elaboração de mapa
Potencialidade Hídrica Subterrânea. Em campo foram identificados os locais com maior ocorrência de falhas
neotectônicas, lineamentos e poços de água subterrânea. Com base nesses produtos gerados foi possível associar
as orientações principais dos lineamentos e confrontar os dados obtidos com métodos de Geoprocessamento a
fim de estabelecer uma relação entre Hidrogeologia e Neotectônica. Para a porção Centro/Norte do Estado do
Espírito Santo, observa-se uma maior concentração de lineamentos N-S (NW a NNW) 36% NE-SW - 18% e EW (ENE a WNW) - 39% sendo predominantes as orientações N340-285W, N60-90E, e N300-270W. Os
lineamentos de maior comprimento médio são os de orientação N45-85E e N340-20W. Pode-se concluir que o
estado do Espírito Santo possui importantes áreas com possibilidades de captação hidrosubterrânea
principalmente na área de estudo em questão. Um potencial Muito Alto (12,16%) do território se enquadra com
grande potencial de explotação, seguido de áreas com Alto valor (20,12%) Médio (39,67%), Baixo (26,82%) e
Muito Baixo (1,21%). Outro fato que corrobora com os potenciais e as localizações são as maiores
potencialidades hídricas que estão localizadas no noroeste da área de estudo. Vale ressaltar que as maiores
densidades e tamanhos de lineamentos também se encontram no noroeste da área de estudo o que nos faz
correlacionar tais dados. Com uma densidade de lineamentos média de 7 a 10 km/km² funcionam como
direcionadores do fluxo hídrico, assim como as interseções funcionam como zonas de captura e recarga hídrica
gerando assim uma zona com alto valor de potencial hídrico subterrâneo na mesma porção Noroeste do estado
do Espírito Santo, em especial em uma faixa com orientação NNW-SSE correspondente à Faixa Colatina. Vale
ressaltar a rede de trends estruturais localizada na porção noroeste da área de estudo sobrepondo-se à Faixa
Colatina com orientação ENE-WSW. Por vezes esta quantidade de lineamentos estende-se do compartimento
Pré-cambriano ao compartimento de depósitos Cenozoicos, demonstrando assim uma possível reativação de
falhas. Foi possível relacionar com o Mapa de Potencialidade Hídrica Subterrânea, produto final desta pesquisa,
a localização das falhas neotectônicas, pois 23 pontos foram associados a 268 medidas de falhas encontradas na
área de estudo. Estas falhas podem estar associadas a estruturas controladoras do relevo e de estruturas em
subsuperfície que condicionam o armazenamento de água nos vazios das rochas.

Palavras-chave: Hidrogeologia,Neotectônica,Geoprocessamento,Água Subterrânea
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ESTUDO GEOFÍSICO EM UMA ÁREA ÚMIDA EM ÁREA DE RECARGA DO SISTEMA
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O Estado de São Paulo enfrenta sérios problemas no abastecimento hídrico há quase duas décadas, resultado do
aumento exponencial, das demandas urbanas e rurais, combinada com ineficiente gestão de recursos hídricos e
acentuada por sucessivos e cada vez mais frequentes períodos de estiagem. Dentre muitas medidas para conceber
um futuro seguro e sustentável da água, há a necessidade de proteger e recuperar mananciais e áreas de recargas.
As áreas úmidas dentre diversas funções de relevância ecológica, social e econômica, atuam como zonas de
infiltração das águas superficiais e promovem a recarga de aquíferos. Estas zonas possuem mecanismos
complexos, pois integram as características do solo e hidrologia e relacionam tanto os sistemas superficiais
quanto subsuperficiais. O presente trabalho visa compreender a relação de uma área úmida com a dinâmica
freática local e sua arquitetura pedológica, através de um estudo de detalhe que combina o método geofísico da
eletrorresistividade por meio da técnica de tomografia elétrica e ensaios geotécnicos de permeabilidade do solo
in situ. A área de estudo está inserida numa Unidade de Conservação e proteção integral do bioma Cerrado, a
Estação Ecológica de Itirapina, no Estado de São Paulo, a qual está assentada sobre a Formação geológica
Botucatu, unidade aflorante do Sistema Aquífero Guarani (SAG). A zona úmida é identificada na paisagem
como uma depressão topográfica fechada (~50cm de desnível da borda para o centro) com um limite de flora
bem definido (gramíneas dentro da zona úmida e árvores mais altas nas bordas), localizada um alto topográfico
de topo aplainado. Os resultados integrados dos ensaios permitiram uma compreensão ampla e tridimensional da
configuração subsuperficial da área úmida. Foi possível comprovar uma infiltração rápida e efetiva com valores
de condutividade hidráulica da ordem 10-3 o que resulta num nível de aquífero livre raso (2m de profundidade)
suportado pelo contato solo – rocha, os quais retificam a depressão topográfica como uma área de retenção e
estoque de águas pluviais. Os dados geofísicos reconheceram caminhos preferenciais de fluxo vertical no interior
do arenito (abaixo de 4m de profundidade) e comprovam a conexão entre o estoque de superfície e o nível
aquífero profundo (abaixo dos 10m de profundidade).

Palavras – chave: áreas úmidas, recarga, Sistema Aquífero Guarani, tomografia elétrica, condutividade
hidráulica.
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ESTUDO DE CASO DO DESPLACAMENTO NO TALUDE ROCHOSO DO PENEDO EM
VILA VELHA-ES
Guia R.A.M¹, Assis W.L.²
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O presente trabalho tem como objetivo o estudo da estabilidade do talude rochoso do Penedo, sua localização
cartográfica em coordenadas UTM, são: Fuso 24K 361391.59m (E) e 7751827.33m (S) datum SIRGAS 2000.
No ano de 1970 com a criação do Cais de Capuaba, utilizou-se explosivos para atequação do talude rochoso do
Penedo na instalação da retroárea do porto. O talude possui 25 metros de altura em sua crista elíptica, com
largura de 218 metros aproximadamente, com cobertura vegetal em porção mais ao sul. O talude pertence a uma
rocha granítica alcalina de granulação fina a media e localmente porfirítica. Sua mineralogia é composta por
quartzo, biotita e anfibólio. Os pórfiros de feldspato potássio são centimétricos, apresentando orientação
principal gerada pelo fluxo magmático. Ao decorrer dos anos a ação dos intemperes, variação de temperatura,
alivio de tensões internas das rochas e pressão atmosférica propiciaram o desplacamento gradual de pequenos
blocos de rochas entorno da retroárea, ocasionando riscos nas operações portuárias. Os eventos ocasionaram-se
pela quantidade de fraturamentos, trincas e descontinuidades do maciço rochoso encontradas nas observações de
campo. A caracterização geomecânica do maciço rochoso da área de estudo foi baseada nos conceitos sugeridos
pela ISRM – International Society for Rock Machanics (1981) e pela classificação proposta por Bieniawski
(1989), sistema RMR. Levaram-se em consideração três parâmetros principais que são: grau de alteração da
rocha (Maciço Rochoso), resistência do maciço rochoso, grau de fraturamento/espaçamento das
descontinuidades. Verificou-se através dos sulcos de perfuração o desmonte do maciço por explosivos,
evidenciando a presença das fraturas e descontinuidades. Constatou-se diversos blocos desprendidos do talude
caracterizando a ocorrência gradual de movimento e alivio das internas nas descontinuidades, deslocamentos
lamelares, pequenos escorregamentos planares e em cunha e fraturamentos das rochas ao longo de toda a
extensão do talude, concluído a necessidade de adotarem-se medidas de contenção eficazes e permanentes.
Sugere-se a limpeza de pequenos blocos(bate choco) acompanhada da limpeza da crista do talude para acessos e
ancoragens com chumbo na crista para por fim instalar o sistema de telas de aço de alta resistência para a
estabilização de rochas, propõe-se medida de contenção que pode ser instalado com a utilização de alpinismo
industrial ou plataforma elevatória junto a superfície do talude, com padrão de malha de grampos previamente
calculados, em ambiente de trabalho seguro, pois a perfuração para a instalação dos grampos pode ser realizada
por sobre a malha de aço, colaborando para a segurança da instalação do sistema. Minimizando-se assim os
possíveis acidentes nas operações portuárias.
Palavras-chave: Talude, Penedo, Porto.
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This study shows the usefulness of the geophysical well logging of natural gamma, resistivity and density in the
identification of coal seams in relation to other lithologies present in a coal deposit, located in the state of Rio
Grande do Sul, Brazil. In this work, the data were obtained from a specific area of coal (B3 Area), where the
recovered core samples from eight boreholes were studied. The geological descriptions of these eight boreholes
are the main information and used as a control parameter in comparisons with the geophysical logs. A detailed
analysis of the data was carried out to determine which of these geophysical sensors provides the best option in
terms of identification of coal-seam thickness. Once the possibility of identification of the carbonaceous strata
with these three geophysical profiles was observed, a verification of the accuracy in the determination of the
thicknesses of the coal seams was performed. The thicknesses of the coal seams were directly compared with
the thicknesses observed in the core samples recovered from diamond drilling boreholes, and the recognition of
the signatures of the seams was performed with good accuracy, for the majority of the holes. As a result, the
identification of coal seams in this deposit was facilitated using the three logs, but especially the density log. In
fact, the seam thicknesses determined by natural gamma and resistivity logs were not so close from that observed
in the borehole core sample. A particular problem with the natural gamma and resistivity log is that, in certain
situations, the identification of individual coal strata was often difficult due to the coal seams being mistaken for
the signature of sandstones, making it impossible to discriminate against them. On the other hand, the
identification of the coal seams with the density log was easier, since it was possible to identify exactly the roof
and floor of each seam. The coal seams thicknesses determined by density log were very close to the thicknesses
observed in the borehole core samples. It should be stressed the importance of this type of evaluation, especially
regarding the thickness of coal seams in the short-term mine planning, where drilling with core sample recovery
is not feasible simultaneously with the coal mining process, due to the delays in drilling and high costs.

Palavras-chave: WELL LOGGING, COAL, DENSITY
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A evolução da legislação ambiental tem levado à necessidade de ampliação do conhecimento dos
diversos impactos gerados por atividades antrópicas. A enseada da Ribeira, localizada na Baia de Ilha Grande,
Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, na altura do município de Angra dos Reis, é tida, por diversos autores,
como não influenciada por atividades antrópicas, sendo considerada um modelo de comparação (background) às
demais enseadas presentes na baia de Ilha Grande. No entanto, perante a tamanho aumento da interferência
antrópica e a presença de duas usinas nucleares (Angra 1 e Angra 2), acredita-se que, com o passar dos anos, a
enseada da Ribeira deixou de ser um modelo de comparação. O presente trabalho apresenta as concentrações de
diversos elementos obtidos através da aplicação de geoquímica ambiental visando a identificação de possíveis
poluentes e seus impactos ambientais, bem como a utilização de geoquímica isotópica para identificação da
fonte. Foram observadas altas concentrações de cálcio, cromo, cobre, manganês, sódio, níquel, chumbo,
estrôncio, urânio e zinco. Apesar das concentrações anômalas, não se pode afirmar que estes elementos
ocasionam efeitos adversos à biota, uma vez que os resultados ficaram abaixo do limiar que causaria impactos ao
ecossistema. É possível observar que a dinâmica do comportamento de alguns elementos e os locais onde estão
concentrados são diretamente influenciados pelo descarte da água utilizada no arrefecimento das usinas, visto
que esta água é aquecida em relação ao ambiente e a vazão de 120 m3/s é capaz de alterar significativamente a
hidrodinâmica local. A assinatura isotópica da enseada é representada por razões com valores variando de 1,142
a 1,339 para 206 Pb/ 207 Pb, indicando uma mistura de fontes antrópicas e naturais. As razões menos radiogênicas
obtidas neste trabalho, com valores variando de 1,142 a 1,182 para 206 Pb/ 207 Pb, coincidem com assinaturas de
fontes antrópicas que incluem combustíveis, esgoto, aerossóis, cinzas de incineradores e lançamentos industriais
no geral. Já as razões mais radiogênicas, cujos valores variam de 1,286 a 1,339 para 206 Pb/ 207 Pb, possivelmente
compreendem assinaturas de fontes naturais, não correspondendo a nenhuma assinatura antrópica previamente
analisada. O intervalo das razões com valores intermediários que variam de 1,212 a 1,258 para 206 Pb/ 207 Pb,
indica uma mistura entre as duas fontes, apresentando tanto assinaturas de solos não poluídos, rochas basálticas e
sedimentos do oceano atlântico quanto de influências antrópicas no geral.
Apoio: Faperj
Palaqvras-chave: Geoquímica, geoquímica isotópica, enseada da Ribeira.
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A prospecção geofísica é uma ferramenta frequentemente utilizada em pesquisas hidrogeológicas e ambientais,
uma vez que permite uma avaliação de natureza não invasiva ao meio, rápida e econômica. O objetivo principal
deste estudo foi determinar a aplicabilidade do método de eletrorresistividade 2D, por meio da técnica de
caminhamento elétrico, na investigação de zonas de umidade para contribuir na identificação de nascentes
aterradas. A área investigada está situada em uma propriedade privada, no bairro Ribeirão do Lipa, na cidade de
Cuiabá e seu acesso é feito pela Rodovia Estadual MT-010, sentido Cuiabá – Distrito Nossa Senhora da Guia. Essa
área está geologicamente inserida na Subunidade Cinco do Grupo Cuiabá, composta por filitos intercalados por
metaconglomerados e metarenitos finos a grossos, por vezes conglomeráticos. A aquisição de dados geofísicos
consistiu em uma malha de quatro linhas dispostas em torno da possível nascente, sendo duas paralelas com direção
NW-SE e outras duas paralelas NE-SW. A técnica de caminhamento elétrico foi executada com eletrodos dispostos
em arranjo dipolo-dipolo, por ser mais sensível em termos de maior distribuição de pontos e consequentemente
melhor resolução. O espaçamento entre eletrodos foi de um metro, em um total de 47 metros de extensão, cuja
profundidade efetiva alcançada foi de até 12 metros. Os dados obtidos em campo foram processados, modelados
e invertidos pelo software RES2DINV. Os resultados permitiram correlacionar os valores de resistividade com as
características geológicas. Observou-se a ocorrência de duas camadas distintas de resistividade, caracterizadas por
faixas de baixos valores, da ordem de 1.0 - 2.6 Ohm.m e outra de altos valores 2.6 - 4.1 Ohm.m. Altos valores de
resistividade foram correlacionados com o material arenoso e cascalhoso, enquanto valores baixos podem estar
associados aos filitos e fraturas preenchidas com água. Os resultados também mostraram que valores muito baixos
de resistividade podem estar associados a uma possível zona saturada em água em subsuperfície.

Apoio: Laboratório de Geofísica da UFMT e Projeto Água para o Futuro – Ministério Público do Estado de Mato
Grosso.
Palavras-chave: eletrorresistividade, nascente, caminhamento elétrico
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Os solos são essenciais para a vida e os ecossistemas terrestres. Apesar da relevância, um problema que afeta os
solos é a erosão hídrica. A erosão hídrica é um fenômeno natural, entretanto tem sido continuamente acelerada
pelas atividades antrópicas. O principal problema ocasionado pela erosão hídrica é a perda de solos, nutrientes e
matéria orgânica das camadas da superfície terrestre. Nesse viés, modelos de simulação da erosão hídrica têm
sido utilizados para estimar a perda de solos e avaliar a sustentabilidade da produção agrícola. As perdas de solos
ocorrem pela ação do escoamento superficial durante e/ou após os eventos de precipitação. O objetivo desse
trabalho foi estimar e comparar as perdas de solos segundo critérios de uso e ocupação do solo, classes de solo e
Curve Number (CN) em 2 eventos de precipitação distintos ocorridos em duas Sub-bacias hidrográficas do Rio
Verde, localizadas em áreas de altitude elevada e caracterizadas pela produção cafeeira na Serra da Mantiqueira
(Sub-bacias hidrográficas Ribeirão José Lúcio e Ribeirão José Bento), nos Municípios de Conceição do Rio
Verde e Cambuquira, sul de Minas Gerais, Brasil. Utilizou-se o modelo MUSLE (Modified Universal Soil Loss
Equation) para estimar a produção de sedimentos e avaliar a intensidade erosiva dos eventos. Os fatores da
MUSLE foram determinados a partir de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), coletas de solo e análises
laboratoriais. Os resultados demonstraram perdas de solo entre 0 e 57,18 Mg na Sub-bacia hidrográfica Ribeirão
São Bento e entre 0 e 61,49 Mg na Sub-bacia hidrográfica Ribeirão José Lúcio. Em relação ao uso e ocupação do
solo, a mata nativa apresentou os menores valores de perda de solo média e os carreadores de café (solo exposto)
apresentaram os maiores valores de perda de solo média. Quanto à classe de solo, o Cambissolo Háplico (CX1)
apresentou os maiores valores de perda de solo média, enquanto o Latossolo Vermelho distrófico em relevo
plano e suave-ondulado (LVd1) apresentou os menores valores de perda de solo média. Os CN de valores mais
baixos indicaram menores perdas de solo. Concluiu-se assim que as áreas com declives mais acentuados,
ausência de práticas conservacionistas e com maior escoamento superficial contribuem diretamente para
aumentar as perdas de solo. A MUSLE possibilitou simular a erosão hídrica, identificar espacialmente e estimar
as áreas com maiores índices de perda de solo, servindo como ferramenta crucial no tocante à conservação dos
solos agrícolas.
Apoio: UNIFAL-MG, UFLA-MG, CAPES e Ipanema Coffees.
Palavras-chave: perdas de solo, modelos de predição, produção de café.
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Os solos são essenciais para a existência e manutenção da vida terrestre, fornecendo bens e serviços aos
ecossistemas e à humanidade. São funções do solo a regulação do clima mundial, a ciclagem de nutrientes e a
produção de culturas agrícolas, responsáveis por aproximadamente 99,7% da alimentação humana. Todavia,
práticas de manejo de solo inadequadas promovem a erosão hídrica, reduzindo a sustentabilidade dos
ecossistemas e sistemas agrícolas. A erosão hídrica é o processo de desgaste dos solos pela ação do escoamento
superficial, causando desagregação das partículas do solo, remoção de materiais rochosos e perdas de solo. Para
avaliar processos erosivos, modelos de estimativas das perdas de solo vêm sendo desenvolvidos e aprimorados.
O objetivo desse trabalho foi comparar as estimativas de perdas de solo obtidas por 2 modelos distintos, a
MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) e RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation. A RUSLE
foi utilizada para estimar a erosão anual nas vertentes, enquanto a MUSLE estimou a exportação de sedimentos
no exutório da bacia durante 2 eventos chuvosos de intensidade elevada. A área de estudo corresponde a duas
Sub-bacias hidrográficas do Rio Verde, localizadas em áreas de altitude elevada e caracterizadas pela produção
cafeeira na Serra da Mantiqueira (Sub-bacias hidrográficas Ribeirão São Bento e Ribeirão José Lúcio),
Municípios de Cambuquira e Conceição do Rio Verde, sul de Minas Gerais, Brasil. Os fatores da MUSLE e
RUSLE foram determinados por Sistemas de Informações Geográficas (SIG), coletas de solo e análises
laboratoriais. Os valores foram discriminados para cada Sub-bacia segundo o uso/ocupação dos solos e classes
de solo. Segundo a RUSLE, para a Sub-bacia Ribeirão São Bento, as perdas de solo variaram de 0,01 a 11,03
Mg ha-1 ano-1, estimativa média de 3,1 Mg ha-1 ano-1; segundo a MUSLE, a estimativa média de exportação de
sedimentos foi de 0,95 Mg ha-1 para os dois eventos chuvosos. Segundo a RUSLE, a Sub-bacia Ribeirão José
Lúcio apresentou valores de perda de solo que variaram de 0,01 a 281,45 Mg ha -1 ano-1, média de 3,69 Mg ha-1
ano-1; segundo a MUSLE, a estimativa média da exportação de sedimentos foi de 1,35 Mg ha-1. Ressalta-se que
estes eventos de elevada magnitude são os maiores responsáveis pela produção de sedimentos em uma bacia. Em
ambos modelos as maiores estimativas médias de perdas de solo ocorreram no eucalipto morro abaixo e
pastagem; as menores ocorreram na mata nativa (0,10 Mg ha-1 ano-1). Em relação à classe de solo, as maiores
perdas de solo foram obtidas no Cambissolo Háplico (CX1); as menores foram obtidas no Latossolo Vermelho
distrófico em relevo plano e suave-ondulado (LVd1). A RUSLE estimou perdas médias de 6,30 Mg ha-1 ano-1 e a
MUSLE estimou 0,27 Mg ha-1, ambos para o café. Concluiu-se que áreas de maior declividade com solo exposto
possuem maior velocidade de escoamento superficial, ocasionando maiores perdas de solo. A mata nativa
mostrou-se eficiente na redução do escoamento superficial e consequente perdas de solo. As alternativas de
cultivo de café em curvas de nível foram fundamentais para atenuar as perdas de solo.
Apoio: UNIFAL-MG, UFLA-MG, CAPES e Ipanema Coffees.
Palavras-chave: perdas de solo, modelos de predição, produção de café.
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Diante das várias possibilidades de impactos ambientais ocasionados pela indústria de mineração, o
gerenciamento dos resíduos gerados por tal atividade é fundamental na manutenção da integridade do meio
ambiente e da saúde das populações locais, sobretudo pela natureza do minério, dimensões da cava e métodos de
exploração utilizados. Dada a frequente presença de minerais reativos em muitos corpos mineralizados, como o
grupo dos sulfetos, o risco de desenvolvimento de drenagem ácida de mina (DAM) em cavas e pilhas de estéreis
pode ser significativamente alto caso não sejam empregadas medidas que combatam a exposição e oxidação de
tais minerais, em especial a pirita (FeS2), uma vez que as reações químicas associadas ocorrem na presença
umidade e oxigênio com a geração de efluentes ácidos, salinos e com poder de mobilização de metais pesados.
Neste contexto de contaminação está uma pilha de estéreis, denominada BF-04, pertencente à mina de urânio
Osamu Utsumi em Poços de Caldas-MG, unidade controlada pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). O
material de granulação altamente variável reflete, em termos mineralógicos, as rochas do clã dos nefelina
sienitos do maciço alcalino de Poços de Caldas. Os métodos geofísicos possuem sua eficácia comprovada em
estudos ambientais e são amplamente recomendados como ferramentas nas etapas de caracterização e
monitoramento de contaminações do solo e da água subterrânea, sobretudo quando associados a métodos de
investigação direta. No caso do sistema hidrogeológico da pilha BF-04, análogo a um aquífero freático natural, a
água subterrânea local altamente salina e ácida (até 22.000 mg/L de SO42- e pH 3,5), gerada pela oxidação de
porções sulfetadas reliquiares do material estéril, tornou possível e adequada a utilização dos métodos da
Eletrorresistividade (ER) e Polarização Induzida (IP) na caracterização dos fluxos subterrâneos locais e regiões
de oxidação e geração de DAM, respectivamente.
Os resultados obtidos pelos modelos de inversão apontaram para anomalias de baixa resistividade (10 Ω.m),
relacionadas à água subterrânea salina. Associadas a estas regiões foram observadas zonas de elevada
cargabilidade (> 10,1 mV/V) contrastantes ao material estéril da BF-04 e tidas como zonas sulfetadas reativas.
Através da análise de modelos pseudo-3D e multiníveis, foi possível a constatação de padrões e linhas de fluxos
no interior da BF-04 e provável infiltração das águas do canal do Córrego da Consulta (adjacente à BF-04). Os
padrões de fluxo relativamente caóticos no interior da pilha foram entendidos como resultado da segregação
granulométrica (acúmulo de blocos na base dos taludes) e compactação diferencial de camadas de granulação
mais fina durante os estágios de construção da pilha. As porções mais críticas de geração de DAM se encontram
em baixas profundidades no interior da BF-04, áreas mais expostas à infiltração da água meteórica e difusão do
O2 atmosférico. Por outro lado, as anomalias de elevada cargabilidade associadas ao embasamento rochoso não
apresentaram associações com fluxos de água salina e, portanto, sua participação na geração de DAM foi
considerada nula. O entendimento desse sistema complexo dará substancial embasamento no planejamento e
escolha dos métodos de remediação por parte da empresa operadora do complexo mineiro.
Apoio: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2018/14565-3).
Palavras-chave: Eletrorresistividade, Potencial Induzido, Drenagem Ácida.
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A água é o bem mineral essencial para o desenvolvimento da vida no planeta, e é utilizada como insumo
básico para a sobrevivência. Em épocas de crises hídricas a população recorre a sistemas alternativos de
captação de água, como construções de poços tubulares, geralmente por serem mais baratos que a água fornecida
pela empresa concessionária. Acúmulos de água na superfície, são importantíssimas zonas de recargas que
abastecem as águas subterrâneas, á exemplo destas, são as áreas úmidas. Estas são ecossistemas
permanentemente ou periodicamente inundados por águas rasas, formadas em momentos onde a precipitação na
época chuvosa ultrapassa a capacidade de drenagem dos sistemas fluviais e resultam na inundação periódica
rasa. São locais importantíssimos para liberação lenta da água para rios e aquíferos e atuam como importantes
fontes de recarga. A compreensão, dos processos de interação entre a água superficial com a subterrânea poderá
subsidiar tomadas de decisões, relacionados a demanda hídrica. Desta forma, para definir os locais de
transmissão direta da água é de fundamental importância a combinação da aplicação de métodos indiretos como
os métodos geofísicos e os métodos diretos como ensaios de permeabilidade e análise de solo, para a
caracterização destas zonas de infiltração. São com essas perspectivas que desenvolvemos este trabalho, numa
área úmida com o objetivo de determinar a interação entre as águas superficiais e subterrâneas, como áreas de
recarga de aquífero, para a compreensão deste sistema e determinar as principais trajetórias de fluxo, através de
um modelo hidrogeológico final para a área de estudo, a partir dos resultados de modelos de inversão obtidos
através da tomografia de resistividade elétrica e posteriormente apresentados em imagens 3D ara melhor
visualização. A área está situada na Depressão Periférica Paulista, no município de Araras-SP sob a formação
Tatuí, predominantemente composta por siltitos e arenitos micáceos, calcíferos com pirita e intercalações de
calcários. Resultados preliminares apontam três diferentes zonas bem delimitadas. Nas linhas de aquisição
dentro da área úmida, é possível notar que a camada inicial de solo é menos espessa com até 15 m de
profundidade do que nas linhas fora da área em que esta camada chega até 20 m. Desde a superfície até a cerca
de 15 m de profundidade, o solo em toda a região delimitada apresenta altos valores de resistividade elétrica,
cerca de 700 Ω.m a 2000 Ω.m, diferentemente na porção da franja capilar com valores de resistividade em torno
de 20 Ω.m a 100 Ω.m, o contato entre rocha/solo é marcado por valores de resistividade próximos de 300 Ω.m a
1100 Ω.m. Todos os resultados quando concluídos poderão no futuro integrar os dados relacionados a definição
científica destas áreas úmidas como áreas de proteção ambiental permanentemente cuidadas e determinar a sua
relevância no abastecimento de águas subterrâneas. Num futuro próximo, podem auxiliar nas decisões de manejo
agrícola e determinar estas áreas como locais potenciais para a recarga de aquíferos e consequentemente, definir
melhores estratégias de manutenção e conservação.
Apoio: CAPES
Palavras-chave: áreas úmidas, tomografia de resistividade elétrica, águas subterrâneas.
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Uma barragem é uma área de água artificialmente acumulada, construída por uma barreira com o objetivo de
abastecer populações, gerar energia hidrelétrica, controle de qualidade, irrigação, navegação, acúmulo de
rejeitos, entre outros, visando promover o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos. No entanto, os
problemas apresentados pela estabilidade da barragem são de grande importância em áreas como engenharia e
geologia, especialmente quando se trata de barragens construídas para armazenamento de rejeitos da atividade de
mineração, levando em conta que a possibilidade de uma falha nessas barragens não apenas ameaça a segurança
das pessoas e da propriedade industrial, mas também causa efeitos ambientais negativos substanciais. No Estado
de Minas Gerais, aproximadamente 30 km a sudoeste do município de Caldas, está localizada a Mina Osamu
Utsumi de responsabilidade das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), a qual tem um sistema para contenção de
rejeitos provenientes da exploração e processamento de urânio, atualmente desativado. O Sistema consiste em
uma barragem de rocha e terra a qual apresenta a existência de surgências no maciço rochoso à jusante do
barramento, cujo fluxo ocorre em sistema fraturado. O objetivo do trabalho é reconhecer possíveis zonas de
fluxo no interior e na base da barragem por meio de um conjunto de ensaios geofísicos de eletrorresistividade
adquiridos com a técnica de tomografia elétrica através de modelos de inversão 2D e modelamento 3D. Foram
adquiridas 5 linhas de tomografia elétrica com espaçamento entre eletrodos de 6 m e o arranjo utilizado no
estudo foi o Schlumberger. Os resultados são apresentados a partir de imagens geofísicas 2D e 3D com valores
de resistividade elétrica medida e modelada, onde foi possível identificar uma zona de baixa resistividade cuja
continuidade estrutural indica infiltração da água no maciço rochoso abaixo da barragem. Os resultados não
mostraram evidências de piping no interior do barramento o qual diminui o risco na estabilidade geotécnica e
integridade física da barragem.
Apoio: Industrias Nucleares do Brasil- INB.
Palavras-chave: barragem, rejeitos, geofísica, resistividade elétrica.
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Desastres naturais são provocados por fenômenos da dinâmica natural do planeta ao atingirem regiões
habitadas por seres humanos que envolvem perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais. As áreas com
risco de desencadeamento dos desastres são classificadas de acordo com indícios presentes nelas como trincas
nas edificações, depressão de pavimento e marcas de inundação, sendo classificadas pelas categorias: Baixo,
Médio, Alto e Muito Alto. Esse trabalho sintetiza os dados levantados pela ação Setorização de Áreas de Risco
Geológico, promovida pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parte dos municípios brasileiros.
Inundações e movimentos de massa foram os tipos de desastres naturais que mais acarretaram número de mortos
entre os anos de 1991 e 2010. Dentre esses, destacam-se os mais recentes como as inundações em Alagoas e
Pernambuco no ano de 2010, Santa Catarina em 2011 e grandes deslizamentos de terra ocorridos no Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo nos anos de 2011 e 2012. Em resposta a esses eventos o governo federal,
em 2011, lançou como meta o mapeamento das áreas de risco alto e muito alto de, inicialmente, 821 municípios
do Brasil tidos como prioritários, até 2014. Desde essa primeira meta, foram mapeados individualmente 1595
municípios de todas as unidades da federação em escala que varia de 1:1000 a 1:2000. O presente trabalho
utilizou o software de sistema de informações geográficas ArcGis 10.6. Para a padronização e consolidação do
banco de dados utilizou-se a linguagem de programação e consulta estruturada SQL e, por fim, o software editor
de planilhas Microsoft Excel 2010 na análise dos resultados. Ao todo, foram levantados 11257 setores de risco
pelo território nacional sendo o deslizamento o fenômeno natural que mais acarreta risco, atualmente, no Brasil
correspondendo a aproximadamente 48% dos setores. A maior concentração desse fenômeno ocorre na região
sudeste, onde está relacionado a 3023 áreas de risco, possivelmente pela maior densidade demográfica dessa
porção do território. Áreas com risco de inundação compõem 3683 setores, e correspondem a 40% do risco a
desastres naturais da região norte, a qual apresenta a maior incidência de problemas acarretados por ocupações
em áreas de erosão da margem fluvial, indicando a intrínseca relação entre o risco da região e sua intensa
dinâmica hidrológica. Fenômenos da dinâmica interna crustal como subsidência e colapso possuem uma pequena
incidência do risco associados no Brasil com 0,15% das áreas de risco fato esse justificado pela considerável
estabilidade tectônica do território brasileiro na placa sul-americana. Dessa forma, a criação de uma base de
dados nacional traça um quadro da realidade brasileira contribuindo para a tomada de decisões que evitam ou
reduzam danos relacionados a desastres naturais do Brasil, constituindo uma ferramenta robusta para o
ordenamento territorial dos estados e municípios da federação.
Apoio: opcional, todos na mesma linha.
Palavras-chave: Risco Geológico, Movimento de Massa, Inundação
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Os aquíferos com porosidade intergranular têm sido mais estudados que os aquíferos fraturados. Isso decorre da
dificuldade de se compreender os fatores que condicionam a capacidade de armazenar e transmitir água destes
aquíferos, que apresentam comportamento fortemente anisotrópico e heterogêneo. Esses aquíferos são
caracterizados por baixas produtividades, sendo assim, não constitui tarefa simples locar poços tubulares nos
mesmos. Contudo, o interesse na explotação destes aquíferos tem aumentado, devido à demanda crescente pelo
uso da água e pelo fato deles se distribuírem em área considerável no estado de Minas Gerais. Esta é a motivação
principal deste projeto, que objetiva investigar os fatores que condicionam a produtividade de poços em
aquíferos fraturados. Para tal, selecionou-se uma área de aproximadamente 780.000 Km² contendo o
embasamento cristalino, compreendido principalmente, pelo Complexo Belo Horizonte, também, considerou-se
parte do Supergrupo Rio das Velhas (Grupo Nova Lima) e rochas intrusivas. A região de estudo engloba a
capital de Belo Horizonte e, por ser uma área com alta concentração populacional, todo estudo voltado à
explotação de água subterrânea é de mera importância, já que esse recurso é muito demandado. Foi avaliada a
influência dos fatores que condicionam a produtividade destes aquíferos, como os litológicos, estruturais e
geomorfológicos. Tendo como objetivo definir um mapa de favorabilidade à produção de água subterrânea,
utilizou-se o método hierárquico AHP (Analytic Hierarchy Process), para realizar a sobreposição de quatro
mapas: litológico, de declividade, HAND (Height Above the Nearest Drainage) e de densidade de lineamentos
(morfoestruturais, magnetométricos e radiométricos). Todos os mapas temáticos, incluindo o modelo final de
favorabilidade hídrica subterrânea, foram gerados por meio do software ArcGis 10.3, exceto o modelo HAND,
que foi confeccionado utilizando-se o software TerraView 4.2.2 com extensão TerraHidro 4.2.2. Ademais, para
representação das direções preferenciais dos lineamentos traçados, foram produzidos diagramas de roseta por
meio do software OpenStereo. O potencial de produção dos poços, 420 no total, foi avaliado determinando-se a
capacidade específica, esta mensurada por métodos convencionais, efetuando-se a divisão da vazão “Q” de
bombeamento pelo respectivo rebaixamento do nível de água. Ao final, realizou-se a validação do mapa de
favorabilidade e consolidou-se os resultados num modelo para a área de estudo, que poderá ser testado em outras
regiões com aquíferos fraturados. Assim, os custos com locação de poços tubulares serão minimizados, visto que
as regiões mais propícias à ocorrência de água subterrânea estarão definidas, possibilitando também, melhor
gestão desse recurso.
Apoio: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), CPRM (Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais).
Palavras-chave: Aquíferos fraturados; produtividade de aquíferos; favorabilidade hídrica.
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The recent ruptures of dams in Brazil have alerted to the need for investments in techniques that help in the
better understanding of the behavior of the dams and, consequently, a better guarantee of the safety levels of the
structures, whether they contain mining tailings or water. Geophysical methods are non-invasive techniques that
provide subsurface data quickly, with a large coverage area and good cost / benefit, of some physical parameters
(electrical resistivity, elastic and dielectric properties, etc) of the surroundings according to the method used,
creating contrasts between the different lithologies and structures, making it possible to identify the presence and
behavior of faults and fractures, the depth of the water level and the rocky basement, the stratigraphy and the
flows of fluids (such as percolation of water), for example. In dams, geophysical surveys can assist both in the
construction and implementation phase of the dam, providing the mechanical parameters for a geomechanical
classification, for example, and better understanding of dam behavior in the monitoring phase (identification of
zones of weakness and / or water percolation zones, poor compaction of the material, identification of typical
structures of dams such as spillways) and if they are worked in conjunction with equipment of geotechnical
investigations (piezometers), add a lot to the monitoring of instability situations that can occur in the body of the
bus over time, such as the development of an internal erosion process (piping). The present work carried out
seismic surveys of refraction and electrical tomography on a small earth dam in the city of Cordeirópolis – SP.
The objective was to use geophysical methods in order to investigate the conditions of the dam structure, such as
depth of the bedrock, stratigraphic variations in depth, influence of classical dam structures such as spillways.
The study gained importance since there was no knowledge of the dam construction project, so the geophysical
methods proved to be a great tool for dam research in cases of lack of previous information (a very common
reality in Brazil where many dams are abandoned and without information about the construction project). The
data acquisition made use of the 24-channel Geode (Geometrics) seismograph and 4.5 Hz vertical component
geophones with spacing of 2 m between the geophones, realized in the crest of the dam with 88 meters of length.
The lines of electrical tomography have spacing of 2 meters between the electrodes, arranged in 3 lines of 104
meters of length each and spacing of 3 meters between the lines. Using the Zond software, the electrical
tomography lines were processed and inverted so that modeled section was visualized in layers of electrical
resistivity x depth values and could be interpreted together with the 3-layer sections interpreted by the refraction
seismic method.
Support: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP e Center for Infrastructure
Construction Technology (CT-OBRAS) - IPT.
Key-words: geophysics in earth dams, seismic refraction, dam inspection, electric resistivity, small dams.
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A IMPORTÂNCIA DA PARTE EMERSA DA BACIA DE CAMPOS PARA DISPONIBILIDADE
HÍDRICA SUBTERRÂNEA DO NORTE FLUMINENSE
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Com a pesquisa intensificada à procura de regiões abundantes em petróleo, a Bacia sedimentar de Campos tem
sido muito estudada nos últimos anos, principalmente após a descoberta do pré-sal. No entanto, sua parte emersa,
onde não foram identificados locais propícios a ocorrência de petróleo, está recebendo atenção de diversos
pesquisadores, em especial, no que se refere a geologia sedimentar e hidrogeologia. E apesar da parte emersa
constituir somente 2% da área total da Bacia de Campos, possui a maior reserva de água subterrânea do Estado
do Rio de Janeiro. Barreto et al. (2001), em um trabalho da CPRM identifica os aquíferos nessa região como:
Flúviodeltáico, constituído por sedimentos aflorantes de areias e arenitos finos a médios, com matriz síltica e
bandas argilosas, sobreposto ao embasamento cristalino e sedimentos mais antigos, com capacidade específica
média de 90 m³/h/m e valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) geralmente abaixo de 300 mg/L; Emborê,
composto por sedimentos terciários, sendo arenitos conchíferos variados com feldspato, argilitos impuros e
argilas orgânicas, podendo haver pedaços de madeira fóssil, com capacidade específica média de 3,5 m³/h/m e
valores de STD normalmente abaixo de 300 mg/L; São Tomé I, formado por sedimentos terciários não
aflorantes, compostos por arenitos avermelhados, lateríticos com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados
argilosos e sobreposto ao embasamento cristalino, com capacidade específica média de 0,5 m³/h/m e STD
variando entre 500 e 1800 mg/L; São Tomé II, constituído por sedimentos não aflorantes, compostos por arenitos
avermelhados, lateríticos com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados argilosos, com capacidade específica
média de 2,35 m³/h/m e STD entre 200 e 600 mg/L, diferenciando-se do primeiro aquífero São Tomé devido as
diferenças de espessura e de valores hidrodinâmicos; e Barreiras, formado por sedimentos terciários aflorantes,
compostos por argilas lateríticas e areias com óxido de ferro, sobrepostos ao embasamento cristalino, com
capacidade específica média de 0,33 m³/h/m e águas normalmente ferruginosas. A partir desse e de outros
trabalhos foram detectadas áreas importantes para o aproveitamento de água subterrânea no norte fluminense. O
presente trabalho pretende compilar dados relativos a geologia local e hidrogeologia com a finalidade de
direcionar de forma mais direta e objetiva o aproveitamento desse importante reservatório de água subterrânea.
Palavras-chave: Aquíferos sedimentares, água subterrânea, Bacia de Campos.
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O parque das águas Soledade, que atualmente está sob a responsabilidade da empresa Estancia Hidromineral
Soledade, vem desde 1935 participando do setor de água mineral brasileiro e mais especificamente do setor de
água mineral fluminense. Localiza-se na pequena cidade de Raposo, município de Itaperuna, região noroeste do
Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, seu proprietário vem demonstrando interesse em utilizar suas águas
não mais só para o envase de água mineral mas, também, para utilização em balneários. Além do uso para
envase, o parque já permite a ingestão na fonte, o lava-pés e há uma área de repouso e descanso dentro do
próprio parque. Com a visão voltada para o aproveitamento como balneário, foram realizadas coletas e análises
de água em fontes para sua legalização de acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), com objetivo
de definir a qualidade das águas disponíveis no parque. Assim, das três captações estudadas, pode-se dizer que a
água da fonte Volta Fria, já utilizada para envase da tradicional água mineral Soledade, é a que possui
concentrações mais baixas de: Bicarbonato (26,45 mg/L); Cálcio (2,7 mg/L); Cloreto (1,57 mg/L); Potássio e
Magnésio (1,49 mg/L cada um); e sem a presença de Ferro. Já a água da fonte Força Total, possui concentrações
de sais bem mais elevadas: 147,19 mg/L de Bicarbonato; 14,65 mg/L de Sódio; 15,35 mg/L de Cálcio; 1,37
mg/L de Cloreto; 4,41 mg/L de Potássio; e 9,23 mg/L de Magnésio. E por último, a análise da fonte Soledade
Termal, que apresenta: 232,45 mg/L de Bicarbonato; 14,60 mg/L de Sódio; 22,58 mg/L de Cálcio; 2,02 mg/L de
Cloreto; 4,6 mg/L de Potássio; e 15,64 mg/L de Magnésio. Com a diferença de qualidade há um bom indicativo
de que essas águas possam ser utilizadas para diversas atividades balneárias, tais como: banhos de emersão,
piscinas de recreação, saunas, banhos termais e massagens. Assim, no presente trabalho, pretende-se, a partir das
características diversas dessas águas, indicar utilizações mais adequadas para cada tipo de água existente no
parque das águas Soledade.
Palavras-chave: Água mineral, termalismo, balneário.
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O estudo da recarga de águas subterrâneas é uma ferramenta essencial para a administração e preservação dos
recursos hídricos. Por meio de poços de monitoramento, que permitem realizar o acompanhamento contínuo e
periódico da profundidade do nível d’água, é possível obter uma caracterização mais precisa e de longo prazo do
comportamento da água subterrânea. O bairro Mansões Santo Antônio, localizado no município de Campinas SP, possui poços de monitoramento instalados em investigações ambientais realizadas na última década. O
objetivo desse trabalho consistiu em analisar o comportamento do aquífero freático local ao longo de um ano
hidrológico, comparando as variações das cargas hidráulicas no aquífero com a precipitação medida em estação
meteorológica situada próxima à área estudada. Para isso, foram realizadas leituras de nível d’água, executadas
quinzenalmente, utilizando um pio elétrico, assim como, ensaios de condutividade hidráulica do tipo slug test,
efetuados com auxílio de um tarugo e transdutor para a coleta de dados necessários para os cálculos. Como
resultados, os onze poços em estudo apresentaram variações na carga hidráulica que flutuaram em amplitudes de
superiores a 4 metros à inferiores a 1 metro. Observou-se que os poços que mostraram variação da carga
hidráulica em amplitude acima de 4 metros correspondem a profundidades entorno de 20 metros, com regolito
composto por areia siltosa e silte arenoso e condutividade hidráulica variando de 1,3E-03 a 2,4E-04 cm/s. Já os
poços com amplitudes inferiores a 1 metro possuem profundidades entorno de 10 metros e regolitos compostos
de silte arenoso com condutividade hidráulica variando de 2,4E-04 a 6,1E-04 cm/s. Analisando-se o período de
2017 a 2019, destaca-se o baixo índice pluviométrico durante o inverno, sendo este coincidente ao rebaixamento
de nível d´água identificado nos poços. Os dados pluviométricos apresentam um período de estiagem mais
acentuado no ano de 2017, com ausência total de precipitação no mês de julho, o qual reflete os rebaixamentos
de carga hidráulica variando de 1 a 5 metros nos poços mais profundos. Em comparação ao ano de 2018, no
mesmo período, a precipitação se encontra mais distribuída, sendo que os mesmos poços exibiram
rebaixamentos de dimensões centimétricas apenas. Com isso, concluiu-se que o aquífero freático local do bairro
Mansões Santo Antônio tem seu comportamento relacionado aos índices de precipitação e controlado pela
profundidade dos poços e material do regolito.
Palavras-chave: Hidrogeologia, Recarga de água subterrânea, Monitoramento de nível d´água.
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CONCHAS (CAMBURIU – SC)
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Resumo: Conchas de moluscos podem ser utilizadas no monitoramento de contaminação de chumbo do hábitat
em que vivem uma vez que são organismos filtradores que se alimentam de partículas suspensas na água. Eles se
caracterizam por possuírem alta capacidade de bioacumulação de modo que pequenas quantidades de poluentes
que normalmente não seriam detectados em amostras de água são perceptíveis nesses organismos. A
contaminação por chumbo é facilitada pelo fato dele possuir raio iônico e carga semelhante a metais
biologicamente essenciais ao metabolismo dos organismos como o cálcio, por exemplo. Esta característica
permite que esse metal entre nos sistemas biológicos acarretando no seu acúmulo. A área de estudo abrange a
região de Camburiú, onde foi estudada a concha de molusco gastrópode marinho nome cientifico Cerithium
atratum coletada no Balneário Camburiú – Santa Catarina. O trabalho tem como objetivo a identificação dos
tipos de poluentes através da assinatura isotópica de Pb. Para isso, é utilizado o método geocronológico de Pb/Pb
para determinar os tipos de poluição através da assinatura isotópica sendo representado pelos isótopos de Pb 208,
207, 206 e 204 sendo o último estável. A metodologia usada leva em consideração as seguintes etapas:
classificação da concha e imageamento da mesma com o auxílio de uma lupa para catalogação, em seguida foi
feito um epóxi com a concha, esse material é metalizado com ouro e depois levado para Microscópio Eletrônico
de Varredura (MEV) para imageamento com elétrons secundários para observação de detalhes, em seguida foi
levado para o LA-ICP-MS em que foi usado como padrão o NIST 612 e como configuração, a frequência com
10Hz, o diâmetro do tiro de 110 micras e Fluencia de 3.11 J/cm2. Foram feitas 4 planilhas, totalizando 40 tiros,
posicionadas em uma linha no centro de crescimento das conchas com as distâncias dos tiros homogêneos, em
cada planilha foram feitos 15 tiros sendo o primeiro o branco, o segundo o padrão, os próximos 5 são na concha,
depois mais um branco, os próximos 5 de novo na concha o penúltimo o padrão e para finalizar mais um branco.
Através dos resultados obtidos, gerou – se um diagrama das razões Pb 206 e 207 em que foi observado três
grupos com valores de 1,14; 1,12 e 1,13. Essas medias foram comparadas com as razões de Pb 206/207
encontradas na literatura e obteve como resultado da contaminação proveniente de fontes antropogênicas como
mineração, gasolina e lixo urbano.
Palavras-chave: Bivalves, contaminação, isótopos de Pb.
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Nº 12.305 de 2010, proibiu o
funcionamento de lixões a céu aberto em todo o país, sendo os municípios os responsáveis pela
recuperação das áreas afetadas por esta atividade. O município de Alegre (ES) possuía uma disposição
final incorreta de resíduos sólidos urbanos e estes eram descartados em um lixão próximo a sua sede
municipal, em uma área de altitude elevada no terreno e com vertentes côncavas e íngremes. A sua
localização topograficamente inadequada proporciona condições de escoamento elevado de água em
períodos de chuva e acaba ocasionando o carreamento de resíduos para as áreas mais baixas através da
drenagem, que é um meio de transporte de contaminantes como o chorume e metais pesados, podendo
comprometer a qualidade do solo e dos recursos hídricos locais. Além disso, após o desativamento do
lixão, foram feitos aterramentos lançados sucessivamente com solo, e o material que se encontra mais
próximo da borda, desliza na encosta e a drenagem principal recebe esse aporte de detritos, provocando
o aumento da turbidez dos corpos hídricos. A Lei Nº 6.938 de 1981, determina ao poluidor e ao
degradador, a obrigação de recuperar os danos ambientais causados. Entretanto, o município ainda
encontra-se atrasado em relação ao cumprimento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA). Nesse
contexto, o trabalho tem o objetivo de sugerir possibilidades de proteção ambiental para esta área, de
modo a propiciar uma adequada gestão dos recursos naturais municipais. Como solução para o
problema de erosão e carreamento de materiais da área do antigo lixão para a rede de drenagem,
recomenda-se a revegetação do local com espécies nativas de leguminosas, pois estas possuem um
sistema radicular profundo e ramificado e conseguem preservar o solo da erosão através da cobertura
vegetal, além de produzir matéria orgânica que estimula processos químicos e biológicos que
aumentam a sua fertilidade. Para um monitoramento contínuo da qualidade das águas subsuperficiais, a
fim de verificar se o aquífero está recebendo influência do lixão e sendo contaminado, é necessária a
locação e perfuração de poços, já que estes são inexistentes na área. Sugere-se a instalação de pelo
menos um poço a montante e pelo menos três poços a jusante, de forma que não fiquem alinhados. É
necessário uma análise da qualidade da água e do solo usando a técnica de espectrometria de emissão
atômica e de massa para verificar a concentração de elementros traços. Se forem constatados teores
acima do limite permitido de metais pesados, uma proposta para a remediação da área é a utilização da
técnica de fitorremediação. Também devem ser realizadas sondagens e estudos técnicos para definir a
instalação de um sistema adequado de drenagem de gases e chorume. A prefeitura ainda deve
apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e realizar a execução do mesmo.
Também é pertinente elaborar um estudo de viabilidade para implantação de um aterro sanitário no
município, para reduzir os custos gastos com transporte dos rejeitos para o aterro do município de
Cachoeiro de Itapemirim.
Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, lixão, gestão ambiental.
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A avaliação do local de implantação de cemitérios é de extrema importância, pois eles podem ser fontes de
contaminação do meio. De acordo com Lélia et. al. (2012), o crescimento acelerado das cidades foi um dos
aspectos mais relevantes para a criação de cemitérios a céu aberto, já que as capelas e igrejas não comportavam
mais a demanda das cidades. Para a implantação de cemitérios, deve ser seguida as normas da Resolução
CONAMA nº 335/2003 e 368/2006, as quais dispõem sobre o licenciamento ambiental de cemitérios no Brasil.
A Resolução nº 368/2006 altera dispositivos da Resolução nº 335/2003. A área urbana de Cachoeiro de
Itapemirim possui 3 cemitérios: Cemitério Municipal, que de acordo com o mapa de declividade apresenta 15º
de inclinação; o Cemitério do Aeroporto apresenta 7º de declividade e Cachoeiro Cemitério Parque com uma
declividade de 10º, ou seja, todos os três posicionados em declividades baixas. Esses localizam-se,
respectivamente, à 128 metros, 148 metros e 14 metros da drenagem mais próxima. Tomando como base a
Resolução do CONAMA citada anteriormente, todos os três cemitérios da cidade de Cachoeiro localizam-se em
locais inadequados, ou seja, muito próximos à cursos d’água, favorecendo possíveis contaminações por
necrochorume. Esses resíduos podem causar sérios problemas sanitários e ambientais conforme mostra o artigo
5º, § 1o e inciso I o que está disposto que para os cemitérios horizontais. Em áreas de manancial para
abastecimento humano, devido às características especiais dessas áreas, a área prevista para a implantação do
cemitério deverá estar a uma distância segura de corpos de água, superficiais e subterrâneos, de forma a garantir
sua qualidade. Tomando como base a Resolução do CONAMA citada anteriormente, todos os três cemitérios da
cidade de Cachoeiro localizam-se em locais inadequados, ou seja, muito próximos à cursos d’água, favorecendo
possíveis contaminações por necrochorume que podem causar sérios problemas sanitários e ambientais.
Palavras-chave: meio ambiente, geologia, cemitérios.
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MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DE SUSCETIBILIDADE A ESCORREGAMENTOS
TRANSLACIONAIS, POR MEIO DE ANÁLISE CINEMÁTICA, NA CIDADE DE BELO
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Walter dos Reis Junior
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: walterdrjunior@gmail.com

O mapeamento geotécnico é de extrema importância, sobretudo no que tange regiões marcadas por intensa
urbanização, como é o caso de Belo Horizonte, Minas Gerais. A cidade desenvolveu-se sobre um arcabouço
geológico caracterizado por gnaisses do Complexo Belo Horizonte e rochas metassedimentares pertencentes ao
Supergrupo Minas, Quadrilátero Ferrífero. 31,4% da área municipal (103,7 km²) assenta-se sobre filitos, xistos,
quartzitos e FFB, rochas caracterizadas por foliações e/ou acamadamentos. Essas descontinuidades são de
grande relevância no desencadeamento de escorregamentos translacionais, que apresentam planos de ruptura
bem definidos, representados por acamamentos, foliações, contato entre solo e rocha ou qualquer outra
superfície planar que represente uma direção de fraqueza estrutural. A relação entre a direção das encostas, ou de
um corte qualquer, e a orientação de descontinuidades reflete as condições de confinamento dos maciços
rochosos. A avaliação de suscetibilidade a esse tipo de processo geodinâmico foi realizada nas porções do
município que perfazem grande parte das regionais Leste, Centro sul, Oeste e Barreiro, correspondendo também
as áreas mais elevadas de Belo Horizonte. A modelagem cinemática proposta considerou somente a relação
angular entre sentido e ângulo de mergulho das descontinuidades, declividade e direção das encostas. Tratandose então, puramente de uma análise geométrica, na qual não são relevados parâmetros geomecânicos, como
coesão e ângulo de atrito interno. Também considerou-se que os maciços se encontram em condições de
equilíbrio. Rupturas podem ocorrer devido ao desequilíbrio gerado por fatores externos, como mudança no
estado de tensões do maciço, pluviosidade, ação antrópica, entre outros. Essa análise baseou-se em imagens
STRM de resolução de 30 metros, a partir das quais foram gerados mapas de declividade e orientação de encostas
em plataforma GIS, e informações sobre atitude de foliações e acamamentos descritos nas rochas pertencentes ao
Quadrilátero Ferrífero disponibilizadas em mapas geológicos. Por meio de método IDW, interpolou-se duas
superfícies, uma correspondendo a variação do sentido de mergulho e outra do ângulo de mergulho das
descontinuidades. Posteriormente, os mapas de direção de encostas e o sentido de mergulho das estruturas foram
comparados para delimitar porções de paralelismo entre a direção das encostas e o sentido de mergulho das
descontinuidades. Já da comparação entre a declividade e o ângulo de mergulho obteve-se o estado de
confinamento dos maciços. Esse procedimento foi necessário para determinar as porções de suscetibilidade a
deslizamentos translacionais, ou seja, regiões que atendem as condições de paralelismo entre encostas e sentido
de mergulho e estruturas desconfinadas (ângulos de mergulho inferiores ou paralelos à declividade das encostas).
As áreas de alta suscetibilidade a escorregamentos translacionais correspondem aproximadamente a 0,08%
(0,078 km2) da área analisada. Cerca de 6,16% (6,35 km2) corresponde a classe de média suscetibilidade e 96,6%
(96,6 km2) é classificada como de baixa suscetibilidade a deslizamentos translacionais. Salienta-se ainda que os
resultados gerados podem ter sido subestimados, por se limitarem pela escala e resolução das bases cartográficas
utilizadas no procedimento. Para validação da análise foram realizadas campanhas para caracterização
geotécnica dos maciços rochosos e correlação ao modelo cinemático.
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A cartografia geotécnica é essencial para o planejamento do uso e da ocupação do solo; ela serve como subsídio
para o entendimento da distribuição dos processos geológicos possivelmente destrutivos e como instrumento
técnico que explicita as limitações que o meio físico impõe à expansão da infraestrutura urbana. O Rio de
Janeiro conta com a sua Carta Geotécnica na escala 1:10000, preparada pela Fundação Geo-Rio, desde 1998,
mas à época seu objetivo se limitou a apontar os problemas associados aos escorregamentos em encostas. Em
2017, partiu-se, junto à Secretaria de Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, para o trabalho de atualização e
retificação deste produto, com o objetivo de auxiliar e dar subsídios a projetos de licenciamento e ordenamento
do uso do solo urbano em várias partes da cidade. Hoje este trabalho está sendo desenvolvido como atividade
extracurricular dentro da Faculdade de Geologia da UERJ. Neste trabalho são apresentados os resultados da
atualização e da complementação da porção da Carta Geotécnica - folhas 285F e 309B - que cobre o bairro da
Barra da Tijuca. A área de estudo, costeira, distribuída entre as Lagoas de Marapendi e de Jacarepaguá, foi
preenchida durante o Holoceno por sedimentos aluviais, flúvio-marinhos e marinhos. tendo o Maciço da Pedra
Branca e da Tijuca como maciços circunvizinhos. Para a sua execução foram realizados: (i) levantamento
bibliográfico; (ii) reconhecimento em campo das feições geotécnicas de interesse, como recalques diferencias em
pavimentos de ruas; (iii) reunião e análise de boletins de sondagens diretas a percussão cedidos por uma empresa
de construção civil, com seus valores de SPT; e (iv) interpretação via imagem de satélite no programa Google
Earth Pro. A compilação dos dados foi realizada em ambiente SIG, com o software ArcGis 10.4, assim como o
produto gerado, na escala 1:10.000. Os resultados do trabalho indicam a presença de duas unidades geotécnicas
distintas, as argilas orgânicas "moles” a “muito moles” e a “areia marinha”, que tiveram sua deposição
controlada pelas variações glácio-eustáticas do Holoceno, e cujas camadas se sucedem e se interseccionam em
diferentes profundidades. Com esta nova “cara” da Carta Geotécnica torna-se mais clara a explicação dos
problemas de recalques diferenciais que afetam, por exemplo, a Vila do Pan, construída em 2007 como
alojamento para os atletas, e também das dificuldades impostas à implantação do Metrô na Barra da Tijuca, com
destaque para a necessidade de um extenso trabalho de injeção de calda de cimento (jet grouting) e de
rebaixamento do nível d’água naturalmente elevado na região.
Palavras-chave: Cartografia Geotécnica, Planejamento Urbano, Barra da Tijuca
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O Projeto de Irrigação Luís Alves se localiza na área do médio Araguaia (GO), uma das principais zonas
úmidas do país. A inundação prolongada praticada na região há mais de três décadas pela agricultura interfere
nas características físico-químicas do solo, como já foi visto em trabalhos anteriores na região. O objetivo dessa
pesquisa foi investigar e comparar as alterações que o prolongamento do tempo de inundação causa nas diversas
espécies de Ferro e Manganês no solo.
Os plintossolos são solos hidromórficos, e muito sensíveis a mudanças nas condições hídricas. São
formados em regiões úmidas a semi-úmidas em configurações específicas nas quais há alternância de períodos
secos e de excesso de água no solo, e caracterizados pela presença de um horizonte plíntico ou petroplíntico. A
alternância entre as condições redutoras e oxidantes decorrentes oscilação do conteúdo de água no solo favorece
a solubilização e transporte de metais no solo, podendo assim alterar as suas distribuições originais nos
horizontes.
Durante a pesquisa foi utilizado o método de extração sequencial com objetivo de separar cinco
diferentes frações de Fe e Mn ligadas a fase sólida do solo: trocável ou disponível para as plantas; sensível a
mudanças de pH e principalmente ligada aos carbonatos; instável dentro de condições anóxicas e ligada a óxidos
e hidróxidos de Fe e Mn; ligada a matéria orgânica; e residual, dentro da estrutura dos minerais. Foram gerados
240 extratos referentes a 12 horizontes de 3 trincheiras (TR4 - sob irrigação há 32 anos; TR3 - sob irrigação a 22
anos; TR2 - solo natural não irrigado), antes e depois de um ensaio de incubação realizado em laboratório,
simulando seis meses de inundação contínua. Esses extratos foram analisados por espectroscopia de absorção
atômica com chama.
As análises evidenciam que a inundação prolongada modifica a distribuição de ambos os metais de
forma efetiva. Além disso, fica clara a diferença entre o comportamento geoquímico do Fe e do Mn, sendo o Fe
mais abundante nos horizontes plínticos (B1 e B2), e o Mn mais abundante no horizonte A para os solos sob
irrigação, e no horizonte B2 no solo natural.
Apoio: FAPESP; CNPq.
Palavras-chave: plintossolos, especiação geoquímica, metais.
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Barragens são estruturas construídas com o intuito de criação de um reservatório para represamento de água ou
rejeito. A construção de uma barragem deve ser feita de maneira cuidadosa, pois são estruturas que represam
uma grande quantidade de água ou rejeito, e problemas nas obras de engenharia, localização imprópria ou falhas
na execução do projeto pode vir a causar acidentes e rupturas na estrutura. A principal causa das rupturas e
acidentes estão associados à erosão interna (piping) e galgamento (overtopping). Portanto, é fundamental que as
barragens sejam monitoradas para que seja possível a garantia da segurança da estrutura. O estudo apresenta
resultados da aplicação conjunta dos métodos geofísicos geoelétricos da Eletrorresistividade e Polarização
Induzida integrados com o método geotécnico de permeabilidade do solo através do Permeâmetro de Guelph em
duas barragens de terra na zona rural dos municípios de Cordeirópolis e Ipeúna (SP). A barragem de
Cordeirópolis é caracterizada por solo laterítico argiloso proveniente das rochas básicas da Formação Serra
Geral. A barragem de Ipeúna está situada em uma área de afloramento de diamictitos argilosos e sedimentos
silto-arenosos do Grupo Itararé. Em cada barragem foram realizadas 2 linhas de tomografia elétrica com os
arranjos Schlumberger, Dipolo-dipolo e Wenner, e com espaçamento entre eletrodos de 2 metros. Foram
realizados 12 ensaios geotécnico de permeabilidade do solo, com 6 furos de 50 cm de profundidade em cada
barragem. Os resultados geofísicos são apresentados em seções geofísicas 2D com valores de resistividade e
cargabilidade. As zonas de baixa resistividade elétrica foram identificadas como zonas saturadas e de possível
infiltração de água nas barragens de terra. O método da Polarização Induzida não apresentou resultados
satisfatórios para a identificação de zonas de infiltração nas barragens, porém, como a aquisição é conjunta, é
considerado um método para complementação do estudo. Os resultados geotécnicos apontam que o solo
apresenta baixa permeabilidade, portanto, são considerados bons para a composição do corpo da barragem.
Apoio: CAPES, FAPESP.
Palavras-chave: barragem, infiltração, geofísica
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DESENVOLVENDO A PERCEPÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO POR MEIO DE
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E INOVAÇÃO DE NITERÓI (RJ), EDIÇÃO 2018.
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Resumo: Situações de Risco Geológico associadas movimentos de massa são bastante recorrentes no estado do
Rio de Janeiro. Entretanto, em sua maioria, essas situações nem sempre são bem compreendidas pelo público
geral, incluindo uma parcela importante que são estudantes do ensino fundamental e faixas etárias associadas.
Diante disso, o NADE (DRM-RJ) abordou o tema Risco Geológico associado a escorregamentos, com foco no
desenvolvimento da percepção de risco dos estudantes na Feira Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação
de Niterói, ocorrida em outubro de 2018. Foram desenvolvidas duas atividades distintas: uma lúdica chamada
“Não deslize”, inspirada no jogo de habilidades físicas “Twister”; e a apresentação de uma maquete como
recurso didático, representando os aspectos geológico/geotécnicos/antrópicos que compõem as encostas. Ambas
ações abordaram os fatores de risco que desencadeiam escorregamentos em áreas urbanas, de forma recreativa e
com linguagem simplista, porém objetiva, para que fossem desenvolvidas neste público a relação de causa e
consequência associada às ações antrópicas sobre o meio físico. O jogo “Não Deslize”, consistiu em um tapete
estampado com 24 círculos preenchidos cada um com uma imagem que expunha situações de Risco Geológico,
além de ações antrópicas que favoreciam/combatiam os escorregamentos. O embasamento das perguntas e as
imagens derivaram, em sua maioria, da cartilha “Comunidade mais Segura” desenvolvida pela CPRM, que
também foi previamente distribuída aos grupos que participaram das atividades. Já a maquete abordou os
aspectos geológicos/geotécnicos/antrópicos que interferem no risco geológico nas encostas. A maquete foi
construída de forma que de um lado foi representado uma encosta concentrando diversos aspectos positivos
(ações mitigadoras de risco), tais como: obras de contenção, obras de drenagem, sirenes, ocupação ordenada;
enquanto que do outro lado da maquete a encosta apresentava uma concentração de aspectos negativos: lixo
depositado à meia encosta, ocupação desordenada, taludes de cortes próximo às moradias, queimadas,
lançamento de água e esgoto na encosta, presença de blocos rochosos próximo às residências e cicatrizes de
escorregamentos. Nos dois dias de evento cerca de 120 pessoas visitaram o estande do DRM-RJ e tiveram
contato com as atividades apresentadas. O tapete “Não Deslize” foi utilizado em grupos de crianças acima de 9
anos, e essas se mostraram animadas com as disputas realizadas. De maneira lúdica e recreativa as crianças
aprenderam e se interessaram no conteúdo da cartilha distribuída. Já a maquete foi apresentada em especial para
crianças da segunda e terceira infância, e logo de imediato era perguntado onde elas gostariam de morar. Dado
ao maior estimulo visual, as crianças tenderam a eleger o lado com aspectos negativos da maquete, porém o
retorno positivo foi instantâneo, a medida que o mínimo de informações técnicas lhes eram passadas elas se
tornavam capazes de identificar os “problemas” relacionados ao risco geológico e ainda apontavam os melhores
locais para implantação de possíveis residências. Pode-se concluir, que o processo de ensino e de aprendizagem
se tornaram acessível através da produção de atividades práticas. Após a finalização destes projetos, destacam-se
como pontos positivos trabalho em equipe e o entusiasmo das crianças frente a temática de Risco Geológico.
Palavras-chave: percepção de risco, risco geológico
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Os sucessivos ciclos de exploração econômica experimentados pelo município de Alegre nos últimos
50 anos, levaram a uma perda considerável de sua cobertura vegetal original, ocasionando a erosão do
solo, assoreamento dos rios, alteração climática da região e deterioração da qualidade das águas
superficiais. Somado a esta questão, entre os anos de 2014 a 2016, o estado do Espírito Santo enfrentou
a pior seca já registrada nos últimos 80 anos, segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos
(AGERH) e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER),
ocasionando problemas de abastecimento hídrico e prejuízos econômicos na agropecuária. Em
momentos de crise hídrica, como o que o estado experimentou nos últimos anos, os aquíferos
subterrâneos representam a única fonte alternativa confiável de abastecimento de água para a
população, sendo, portanto, um recurso estratégico para os gestores públicos do município.
Geologicamente, quase que a totalidade do território de Alegre é constituído por rochas cristalinas
metamórficas e ígneas. A caracterização hidrogeológica de regiões onde afloram rochas desta natureza
consiste, entre outras coisas, na identificação de descontinuidades geológicas portadoras e
transmissoras de água. Neste sentido, a presente proposta visa avaliar a favorabilidade hidrogeológica
do município de Alegre em escala de semi-detalhe. Para tanto, foram utilizadas técnicas de
geoprocessamento a partir da combinação de diferentes dados: (a) mapa geológico; (b) mapa de uso e
ocupação do solo; (c) mapa de declividades; (d) mapa de densidade de drenagem; e (e) mapa de
densidade de lineamentos. Para que isso fosse possível, estes dados foram convertidos em valores fuzzy
[0,1], sendo que valores próximos a 0 indicam regiões pouco favoráveis e valores próximos a 1 o
oposto. Para cada um destes mapas foram considerados diferentes pesos, conforme a literatura. O
software ArcGIS 10.4 foi empregado para o processamento e combinação de todos os dados utilizados.
Este trabalho evidenciou que a região de maior favorabilidade hidrogeológica encontra-se
principalmente na porção central do município, ocorrendo como uma faixa estreita e descontínua que o
corta de norte a sul, constituída principalmente por rochas gnáissicas, que apresentam maior densidade
de drenagens e de lineamentos. Contudo, como não há dados de poços cadastrados em nenhum dos
repositórios consultados, os resultados obtidos não puderam ser validados com informações de campo.
Apoio: FAPES no. 82511977/18
Palavras-chave: Prospecção hidrogeológica, lógica fuzzy, aquífero fraturado.
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Movimentos gravitacionais de massa são processos naturais que fazem parte da dinâmica terrestre, podendo ser
condicionados por diversos fatores como a geomorfologia, índices pluviométricos, tectônica e ação antrópica.
Quando áreas impróprias para a ocupação humana são habitadas, esses movimentos tornam-se efetivos,
causando danos sociais e econômicos. Em regiões serranas, como Cachoeiro de Itapemirim, os processos de
movimentação de massa são comuns e fortemente influenciados por eventos climáticos e alto índice
pluviométrico. Em 2009, o distrito de São Vicente foi alvo de movimentos de massa de grande magnitude, com
material sedimentar de grandes proporções suficientemente capaz de soterrar parcialmente o distrito. O presente
trabalho tem por objetivo caracterizar o movimento de massa ocorrido na região bem como seus fatores
deflagradores. Para isso, fez-se um estudo de campo onde foram analisados os aspectos fisiográficos,
morfológicos, pedológicos e as evidências do referente movimento. O trabalho também contou com análises
laboratoriais realizadas com amostras de solos coletadas em campo e que foram submetidas a ensaio
granulométrico e ensaio de limite de liquidez e limite de plasticidade. Pode-se classificar o evento ocorrido no
distrito de São Vicente como movimentos de massas complexos, em que movimentos dos tipos escorregamento
rotacional, rastejo, queda de blocos e fluxo de detritos, que ocorreram simultaneamente e/ou em cadeia. Destacase no trabalho que o fato da população estar localizada às margens do Córrego São Vicente que atravessa o
distrito torna-se agravante, uma vez que a morfologia local apresenta um vale fechado em "U" que favorece o
movimento e direciona a saída da rede de drenagem, com uma quantidade elevada de run-off para a zona
habitada. Outro fator que pode ter forte influência para a ocorrência desses eventos é a neotectônica, pois há
indícios de que o vale que compõe o relevo local pode estar situado em uma área com falhas de empurrão,
destacando o vale em U. O movimento de massa ocorrido em 2009 ainda erodiu o material sedimentar
superficial em algumas porções de São Vicente deixando exposto outro material com características semelhantes
ao referido evento que possivelmente ocorreu em períodos pretéritos, evidenciando que o distrito possui fortes
condicionantes que favorecem a movimentação de massa, o que deve servir de alerta.
Palavras-chave: Movimentos de massa, movimentos complexos, geomorfologia.
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Conhecimentos básicos sobre a distribuição dos diferentes tipos de aquíferos e das áreas mais favoráveis à recarga
hidrogeológica são fundamentais para possibilitar o uso adequado das águas subterrâneas. O Estado do Espírito
Santo, assolado na atualidade por problemas de acesso à água, seja pelo derramamento de rejeitos de minério de
Ferro de Mariana (MG), seja pela mudança do regime de chuvas, seja por problemas de gestão dos recursos
hídricos, carece deste tipo de levantamento geológico. Essa foi a motivação do presente estudo, que teve como
objetivo principal delinear a distribuição, em mapa, das unidades aquíferas no Estado do Espírito Santo. Existem,
na região, dois tipos de aquíferos, o Sistema Aquífero Fraturado e o Sistema Aquífero Poroso. O Sistema Aquífero
Fraturado, predominante no Estado, compreende a rocha cristalina e o manto de intemperismo sobrejacente. Este
meio aquífero é anisotrópico e heterogêneo, o que dificulta o entendimento do comportamento, da distribuição e
do fluxo subterrâneo. O Sistema Aquífero Poroso é representado pelos sedimentos semi-consolidados da Formação
Barreiras e da Formação Rio Doce, além dos sedimentos aluviais e costeiros. O controle dessas unidades aquíferas
ocorre não apenas pela distribuição das unidades geológicas, mas também pela conformação geomorfológica
regional, sendo possível, por este vínculo, determinar as áreas onde há predominância de infiltração das águas
pluviais em detrimento do escoamento superficial e as áreas onde o contrário acontece. Nesta linha de raciocínio,
o Mapa de Favorabilidade à Recarga Hidrogeológica do Estado do Espírito Santo foi gerado, a partir da utilização
de ferramentas de geoprocessamento que permitiram delimitar os setores mais e os menos propícios à infiltração
e recarga dos sistemas aquíferos. O processamento realizado foi por meio de análise multicritério, onde foram
consideradas três variáveis determinantes: litotipos, índice de concentração de rugosidade e precipitação
pluviométrica. Essas variáveis foram escolhidas por se tratarem de aspectos naturais da área, onde cada um desses
aspectos influencia de modo específico a infiltração e, consequentemente, a recarga da água subterrânea. Foram
definidos três grandes setores, denominados de: Setor I – Favorabilidade Boa, relacionado ao sistema aquífero
poroso com baixa rugosidade e altos índices de precipitação; Setor II – Favorabilidade Intermediária, ligado as
rochas cristalinas, a rugosidades varia de ondulada a escarpada e possui também grandes variações do índice de
precipitação; e Setor III – Favorabilidade Ruim, que engloba os granitoides e rochas de alto grau metamórfico em
áreas escarpadas e fortemente escarpadas, onde os índices de precipitação são os mais baixos do estado.
Palavras Chave: Recarga Hidrogeológica, Análise Multicritério, Geoprocessamento.
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No Brasil e também na região de estudo, os eventos e desastres hidrogeológicos, são nitidamente sazonais e
guardam efetiva relação com os períodos de chuvas intensas e concentradas. Eles vêm ocorrendo com maior
frequência nos últimos anos devido a expansão desordenada e a ocupação de áreas naturalmente instáveis pela
população socialmente e economicamente mais vulnerável. Na área urbana do município de Alegre há escassez
de localidades desocupadas, que quando associada, ao crescimento desordenado e as características geológicas
da região, intensificam o atual modelo de ocupação em áreas de encostas íngremes e de várzeas. Este trabalho
objetivou a caracterização dos processos condicionantes e agravantes do risco hidrogeológico na sede do
município de Alegre-ES. A metodologia baseou-se na de aquisição de dados em campo nas áreas de risco já
mapeadas, utilizando-se da ficha de campo do PMRR- Plano Municipal de Redução de Risco de Alegre. Dentre
os condicionantes naturais, observou-se a relação climática e o substrato rochoso: em terrenos paragnáissicos a
diferenciação litológica, falhas e fraturas, favorecem os processos geomecânicos e erosivos, originam solos com
elevado teor de argila. Em terrenos graníticos originam formas de relevo acentuadas, com altas declividades.
Além disso, devido à alta densidade de drenagens encaixadas sobre as estruturas lineares regionais, o
escoamento de águas ocorre de forma rápida e abundante, das regiões de cotas altas para mais baixa em direção a
sede, onde duas drenagens principais cortam o município e se encontram na sede. Este modelo de escoamento
associado a condição de solos pouco plásticos, aceleram e intensificam processos erosivos superficiais que
culminam na instabilização de encostas sob planos de fraqueza e ainda em alagamentos e inundações de áreas
ocupadas. Logo, as formas de ocupação inadequadas são consideradas agravantes socioambientais do risco
geológico. Os principais fatores antrópicos agravantes de risco observados são: infraestrutura das residências
insuficiente; lançamento de águas servidas; lançamentos concentrados de águas pluviais; vazamento nas redes de
abastecimento d’água; cortes realizados com declividade e altura excessivas; execução inadequada de aterros;
deposição inadequada do lixo e remoção da cobertura vegetal. Observou-se ainda diferentes casos de
vulnerabilidade socioeconômica e susceptibilidade ao risco para as mesmas condicionantes naturais, como no
bairro Vila Alta. Neste Bairro, uma parte da população ocupa a região do Morro do Sabãosocioeconomicamente mais vulnerável, onde os agravantes antrópicos das condicionantes de risco, são mais
expressivos. Já na região de melhor situação socioeconômica no mesmo bairro – o residencial Nova Alegre, os
agravantes de risco são menos frequentes, onde o padrão de ocupação foi melhor planejado e estruturado do
ponto de vista da gestão urbana e houve maior respeito as legislações de uso do solo. Desta forma, apesar de
atingir o todo, caso as condições naturais adversas sejam extremas, fica evidente que o crescimento continuado e
desordenado do espaço urbano em Alegre, intensifica ações antrópicas agravantes de risco em ocupações de
ambientes frágeis e sem a infraestrutura básica necessária, tornando a problemática da ocupação urbana em
transtornos socioambientais, econômicos e de saúde pública.
Palavras-chave: Áreas de Risco, Áreas de Risco, Vulnerabilidade.
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Na área urbana do município de Alegre há escassez de localidades desocupadas, que quando associada à
especulação imobiliária, ao crescimento desordenado e as características geomorfológicas da região, intensifica o
atual modelo de ocupação em áreas de encostas íngremes e em áreas de várzeas. As consequências deste
crescimento territorial desordenado associado aos condicionantes naturais geológicos, intensificam o risco aos
eventos e desastres hidrogeológicos no perímetro urbano. O objetivo desse trabalho consistiu em confeccionar o
Mapa de Áreas para Expansão e Ocupação Segura do Solo, através das técnicas de geoprocessamento, visando
auxiliar o planejamento e a gestão territorial municipal. A metodologia de trabalho baseou-se no tratamento e
processamento de dados em ambiente SIG, utilizando-se as ferramentas de dos softwares Arcgis ® 10.5 1 e Q
GIS ® 3.3.6 para geração de mapas preditores com dados de aspectos físicos; geológicos; de uso e ocupação do
solo e de risco. Foram realizadas fusões; combinações; união e extração de atributos, podendo-se determinar e
áreas restritas de uso e ocupação do solo e as áreas livres e seguras. A avaliação das áreas restritas de uso foi
determinada pelo confrontamento entre as áreas vetoriais de risco mapeadas, a análise dos atributos
condicionantes naturais- declividade, geologia, solos e hidrografia, bem como o confrontamento com o mapa de
uso e ocupação solo, pretendendo -se gerar um mapa final de acordo com ponto de vista da ocorrência ou
vulnerabilidade de ocorrência ao risco hidrogeológico. Para determinação final das áreas para ocupação segura
do solo, foram avaliadas as regiões da sede com maior número de áreas livres de uso, extraindo-se as regiões de
alta declividade, as áreas de preservação permanente e as áreas de risco. Resultou-se na região a centro-sul da
macha urbana de Alegre, entre os Bairros Prainha e Boa Fé, como área mais apta a expansão urbana e de forma
segura. Nesta região os condicionantes naturais determinantes de risco hidrogeológico e os fatores antrópicos
agravantes são bastante atenuados e, a logística da região torna a expansão e ocupação urbana viável. Desta
forma, direcionou-se o uso solo a formas mais ordenadas e criteriosas, em relação à segurança civil, bem-estar
social e manutenção dos recursos naturais. Espera-se deste modo, embasar as políticas públicas de
desenvolvimento urbano territorial e ambiental, para que se utilizem dos critérios aqui abordados e da
metodologia de geoprocessamento –remota, multicritério, de baixo custo, rápida e de boa resolução- para
acompanhamento e controle da expansão urbana.
Palavras-chave: Áreas de risco, Alegre-ES, Expansão Urbana.
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RESUMO: São notáveis os avanços no conhecimento da hidrogeologia e hidrologia devido à importância
dos recursos hídricos no Brasil e no mundo. Falta maior integração entre estas áreas para que hidrogeólogos
e hidrólogos desenvolvam seus trabalhos técnicos de maneira a atingir resultados mais racionais e
consistentes. A implantação de empreendimentos no meio subterrâneo exige estudos hidrológicos e
hidrogeológicos nas fases de pré-implantação e de implantação da obra, além do monitoramento da
intervenção subterrânea durante a vida útil do empreendimento. O Emissário Terrestre e Submarino do
Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) consiste na implantação de tubulação que
percorre trecho por terra e por mar, chamada de emissário. Em terra, a construção consiste na escavação de
vala de 1,20m de largura, seguida pela colocação de tubos metálicos. A tubulação é soldada e protegida com
cobertura de solo. Na alternativa Maricá (outras opções foram consideradas, como por exemplo a Baia de
Guanabara) o emissário percorre 40 km em ambiente terrestre e dois quilômetros em ambiente marinho. O
recorte espacial se refere ao espaço físico e geográfico que contém a área da servidão entre os pontos P-303 e
P-332 do eixo, referente ao trecho 03 descrito no Decreto Federal de 02 de setembro de 2013, publicado no
DOU – Seção 1 – nº 170. A distância superficial entre os pontos mede cerca de 1.574,00m e o trecho
compreendido entre a entrada e a saída do furo direcional aproximadamente 995,00m. Neste trecho ocorreu
afloramento da água subterrânea devido à perfuração que atravessa o sopé de um alto topográfico da Serra de
Cassorotiba. As técnicos de perfuração devem observar etapas fundamentais para a adequada condução dos
trabalhos. A execução de furos direcionais requer a presença de operadores de máquinas/perfuratrizes
especializados, engenheiros especializados em perfurações dessa natureza, conhecimento do desempenho
dos equipamentos e a execução do furo piloto, entre outros. Tais perfurações envolvem o controle
sistemático da profundidade, do desvio, da inclinação, da direção e da distância; além de conhecimentos
técnicos de mecânica do solo e das rochas. A ciência das perfurações não é exata e os eventuais
contratempos podem
ocorrer, pois em qualquer obra de engenharia existem riscos envolvidos, exemplificado no caso da
perfuração do emissário localizado no município de Maricá. Considerando o ocorrido de não expectativa em
atingir o objetivo, atravessar o maciço sem problemas, na obra foi utilizado um dos componentes mais
comuns como fluido de perfuração, a bentonita, para criar um reboco impermeabilizante na entrada de água
no duto de perfuração subterrânea. Ao utilizar bentonita em excesso, a água do reservatório apresentou
elevada turbidez, causando espanto na população local. Atendendo ao município de Maricá a equipe do
DRM-RJ concluiu que a turbidez causada pela bentonita seria diluída com as chuvas, cujas águas pluviais
recarregam o aquífero através de fraturas bem desenvolvidas. Foram identificados pequenos lagos no alto da
serra, diretamente relacionados à saturação do reservatório subterrâneo, com a água sendo percolada e
infiltrada através de planos de fraturas abertas e/ou pouco colmatadas.
PALAVRAS-CHAVE: Perfuração, direcional, aquífero

243

ENCHENTES E INUNDAÇÕES NO BRASIL: ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS
Lucas Emanuel Servidoni1, Filipe Castro Felix2, André dos Santos Ribeiro3, Rodrigo Santos Moreira4, Ronaldo
Luiz Mincato5
1

Doutorando, Universidade Federal de Alfenas - MG, e-mail: les.servidoni@gmail.com;
2
Doutorando, Instituto Agronômico de Campinas, e-mail: filipecfelix@gmail.com;
3
Doutorando, Universidade Estadual de Campinas, e-mail: andre.santosribeiro@yahoo.com.br;
4
Pós-Doutorando, Universidade Federal de Alfenas – MG, e-mail: rodrigosagro@yahoo.com.br
5
Professor Associado ,Universidade Federal de Alfenas - MG, e-mail: ronaldo.mincato@unifal-mg.edu.br.

Desastres naturais ocorrem quando fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem,
causando-lhe danos sociais, materiais e perda de vidas humanas. Informações obtidas no Emergency Database
apontam que enchentes e inundações são responsáveis por cerca de 60% dos desastres naturais registrados nos
últimos 70 anos no Brasil. Em termos conceituais, enchentes são definidas pela elevação do nível d´água no
canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima sem extravasar. Já as inundações
representam o transbordamento das águas de um canal de drenagem, atingindo a planície de inundação. No
Brasil, os fatores que mais contribuem para ocorrência de enchentes e inundações são: as formas do relevo,
intensidade, quantidade, distribuição e frequência de chuvas, características geológicas e pedológicas, ausência
da cobertura vegetal, alteração nas características da bacia hidrográfica, erosão, assoreamento de corpos de água
e impermeabilização do solo em áreas de várzea. No comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, a
urbanização brasileira ocupou planícies de inundação, alterou as drenagens, impermeabilizou o solo nas
vertentes e interferiu localmente no comportamento hidrometeorológico, desencadeando, por vezes, processos
extremos com consequências catastróficas. Portanto, os impactos das enchentes e inundações estão associados ao
aumento no número e tamanho das cidades no país. De 118 eventos de inundações registrados no Brasil no
período de 1950 a 2013, 91 ocorrências ocorreram nos últimos 33 anos. Este fato, aliado ao intenso processo de
urbanização a partir de 1970, com a emigração de parte da população rural para as cidades, aumentaram as
ocupações irregulares em várzeas e planícies de inundação, desencadeando impactos sobre bens materiais e
vidas humanas. Entre os anos 1960 a 1969 ocorreram 13 eventos de inundações no Brasil, totalizando 1.818
mortes e 825.986 pessoas desabrigadas. Entre os anos de 1970 e 1979, foram registrados 11 eventos com 1.142
mortes e 2.902.371 desabrigados. Nos anos entre 1980 a 1989, ocorreram 23 eventos com 1.598 mortes e
8.789.613 desabrigados. De 1990 a 1999 foram 20 eventos com 386 mortes e 317.793 pessoas desabrigadas. De
2000 a 2013 foram 27 eventos com 776 mortes e 2.466.592 desabrigados. Das ocorrências de enchentes e
inundações no Brasil, 40% ocorreram na Região Sudeste, a região com maior densidade demográfica e os
maiores índices de urbanização. Diante deste quadro, para amenizar processos hidrológicos extremos têm sido
adotadas localmente medidas estruturais, com obras de engenharia civil ou bioengenharia para controlar a vazão
da drenagem, e de forma mais abrangente medidas não estruturais, como organização de planos emergenciais e
de prevenção para desastres. Assim, o gerenciamento de risco é uma ferramenta importante para adoção de
medidas de prevenção, preparação para emergências e desastres, resposta e reconstrução. A partir desse cenário,
é necessária a articulação entre as esferas do Poder Público para buscar soluções efetivas para os impactos das
enchentes e inundações nos municípios brasileiros, reduzindo seus prejuízos econômicos e socioambientais.
Assim, aplicar metodologias para identificar áreas naturalmente sujeitas a enchentes pode auxiliar no
planejamento urbano e reduzir a vulnerabilidade e risco de ocorrência de desastres naturais diminuindo perdas de
vidas e prejuízos materiais.
Apoio: À CAPES pelas bolsas de Doutorado e pelo financiamento parcial deste estudo – Código Financeiro 001.
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RESUMO: A bacia do rio Ubatiba/Mumbuca drena importante porção da sub-região hidrográfica que
compõe o território maricaense e possui suas nascentes nas vertentes norte (N) da Serra do Silvado e da Serra
do Barro de Ouro e nas vertentes sul (S) da Serra da Sapucaia e Serra do Lagarto. Os canais contribuintes
que alimentam a bacia formam o rio principal denominado rio Ubatiba, que passa a se chamar rio Mumbuca
na passagem sob a Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - RJ 106. O deságue final do corpo hídrico principal
da bacia forma o chamado delta do Mumbuca na Lagoa de Maricá. O presente trabalho objetivou
correlacionar as características de uso e cobertura da terra do médio-alto curso da bacia do rio Ubatiba com
possíveis interferências na dinâmica fluvial por meio de um mapa elaborado em ambiente SIG através do
software ArcGis 10, utilizando como insumo quatro ortofotos do IBGE, Projeto RJ-25 de 2005, na escala
1:25.000, imagens Google Earth de 2015 e verificação de campo. Para a delimitação da bacia foram
utilizadas curvas de nível e hidrografia do IBGE do ano de 2009 na escala 1:50.000. As classes foram
identificadas visualmente através das diferentes texturas, rugosidade e cor que apresentam nas ortofotos. Os
polígonos foram delimitados manualmente através das ferramentas disponíveis no software ArcGis 10 na
escala 1:30.000, sendo o mapa apresentado na escala 1:50.000. O mapa apontou para os seguintes resultados:
5% da área apresenta afloramento rochoso, 0,14% é representada pelo antigo aterro de resíduos sólidos,
0,06%constituem pequenas construções esparsas na bacia, 4,71% da área estão recobertos por
empreendimentos imobiliários, 1,31% constitui o percentual de solo exposto e a área ocupada por pasto
(gramíneas de pastagem) e 44,85% é representado por vegetação rasteira no trecho considerado da bacia.
Assim, da totalidade do território mapeado e retratado pelo médio-alto curso da bacia, aproximadamente
56% ou 22,91 km² apresenta cobertura favorável ao escoamento superficial, resultado que influencia
significativamente os processos de infiltração, retenção e escoamento de águas superficiais. As condições
observadas e indicadas pelos percentuais das classes de uso e cobertura são bastante favoráveis à perda de
solo. Neste contexto, a água proveniente das chuvas que poderia ser infiltrada alimentando o lençol
subterrâneo e que chegaria mais lentamente ao canal principal, encontra um ambiente com tendência a atingilo mais rapidamente, e ainda, contribuindo com maior carga de sedimentos e acelerando os processos de
assoreamento dos canais. O trabalho aponta ainda para a necessidade de atenção a algumas residências
localizadas próximas às margens do rio e também à importância da preservação das zonas de recarga d’água.
Os resultados evidenciam que o aporte de sedimentos aos cursos d’água é parte integrante do processo de
evolução geomorfológica, todavia, intervenções antrópicas na bacia hidrográfica podem intensificar esses
processos e causar desequilíbrios. Portanto, o manejo da bacia hidrográfica deve ser realizado com base em
estudos, pesquisas, monitoramento, planejamento e gestão ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Bacia, cobertura, mapa
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A presença de metais pesados e sua ação nociva à qualidade do solo apresenta a necessidade de estudos para
determinar a distribuição natural desses elementos na natureza e auxiliar no estabelecimento de valores de
referência para o monitoramento e avaliação de possíveis impactos ambientais. O objetivo deste estudo foi
realizar uma análise preliminar das correlações lineares entre teores de metais no solo e dados
aerogamaespectométricos na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, afim de testar o potencial da resposta
de elementos radioativos como covariáveis no mapeamento digital de atributos dos solos. Os dados
aerogamaespectométricos, disponibilizados pela CPRM e provenientes do Projeto Aerogeofísico Rio de Janeiro,
foram interpolados pelo método mínima curvatura no programa Oasis Montaj tm Geosoft v. 9.4 para a geração
de mapas temáticos, com resolução espacial de 120 m, para representação da variabilidade espacial dos
elementos K, U e Th e as razões entre estes elementos. Paralelamente no software ArcGIS Desktop v.10.3 foi
feita a organização do banco de dados, contendo 62 amostras de 0-20 cm de solos da Região Serrana coletadas
em locais com a mínima ou nenhuma atividade antrópica, onde foram determinados os teores de metais (Ca, Mg,
P, Fe, Mn, Zn, Cr, Al, Co, Cu, Ni, Cd e Pb) pelo método USEPA 3051A. Pela ferramenta Extract Values To
Points, foram extraídos para tabela de atributos valores dos produtos gamaespectométricos processados
correspondentes aos dados dos pontos coletados para fins de análise de correlação de Pearson. A análise de
correlação foi feita nos programas de livre acesso R e R Studio, através do pacote “corrplot". A partir da análise
da correlação de Pearson foi possível destacar dois grupos de elemento que apresentaram correlações
significativas (95% de significância) com os dados gamaespectrométricos. O primeiro possui correlação positiva
entre Al, MO, argila, Pb e dados radiométricos de U e Th, indicando solos subsuperficiais originados de
gnaisse/granito e condicionados pelo relevo montanhoso o que permite a exposição dessas camadas. O segundo
indicou correlação positiva entre Mn, Zn, Co, Cu, Ca, Mg, P e dados radiométricos de K relacionados com
camadas mais superficiais transportadas para área de menor relevo, demonstrando maior mobilidade desses
elementos. Em função das correlações apresentadas e características físicas e químicas desses elementos, os
dados gamaespectométricos apresentam potencial como covariáveis preditoras no mapeamento digital de solos.
Apoio: UFRRJ, CNPq, FAPERJ.
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O Brasil está entre os maiores consumidores de cosméticos e produtos de higiene pessoal do mundo.
Visto isso, o tema merece uma maior relevância, uma vez que o mercado tem crescido e os grandes grupos de
cosméticos e dermocosméticos têm participação destacada no desenvolvimento de tecnologia, empregabilidade,
movimentação financeira e utilização de recursos naturais, como o petróleo. Com o foco na beleza e na saúde da
pele, os dermocosméticos atuam no tratamento dermatológico a fim de reduzir ou eliminar os danos a longo
prazo, sendo registrados como grau dois na Anvisa. Dessa forma, eles passam por rigorosos testes científicos
para comprovar sua eficácia. Já os cosméticos atuam de forma imediata, mas apenas momentaneamente, sem
necessidade de comprovação científica.
A destilação do petróleo gera óleos inertes conhecidos como petrolatos, os quais são utilizados como
importantes produtos para a indústria cosmética e dermocosmética, pois dão estabilidade às fórmulas e possuem
baixo custo, com diversas aplicações em máscaras de tratamentpo, produtos para pele, produtos de banho,
bronzeadores, condicionadores, entre outros. Os petrolatos apresentam distintas composições de difícil
determinação, sendo geralmente composto por moléculas de peso molecular que variam entre 450 e 1000 Da. Os
mesmos podem ser descritos nos rótulos dos produtos das seguintes formas: Petróleo liquefeito, Petrolato,
Parafina líquida, Isoparaffin, C13-14 Isoparaffin, C12-20 Isoparaffin, Isododecano, Isodedecene, Alkane,
Dodecano, Dodeceno, Óleo mineral, Vaselina, Óleo de Parafina, Cera microcristalina.
Nos cosméticos, os petrolatos se depositam sobre a pele, formando uma barreira que impede a perda de
água, o que causa uma sensação momentânea de hidratação. Por serem hidrocarbonetos inertes, não possuem
nutrientes para a pele ou cabelo. Ademais, esses produtos podem causar o entupimento de poros, dermatites e
contribuem para o envelhecimento da pele, pois favorecem a geração de radicais livres.
No que se refere à higiene pessoal, os derivados de petróleo são muito comuns como esferas de
polietileno, dispostos como microplásticos em pastas de dentes e esfoliantes para a pele. Os microplásticos
apresentam tamanhos que variam entre 1 e 5 milímetros, sendo capazes de passar pelo sistema de filtragem das
plantas industriais, e posteriormente são despejados no meio ambiente, poluindo as águas. Dessa maneira, são
capazes de prejudicar toda uma cadeia alimentar, pois são ingeridos por peixes e outros animais marinhos.
Os danos causados pelos derivados de petróleo são conhecidos e discutidos pela ciência. Os petrolatos
são insolúveis em água, sendo prejudiciais para os organismos aquáticos e tornando-a imprópria para consumo
humano. Deve-se evitar o derramamento de petróleo nos oceanos durante sua extração, pois na superfície da
água ele forma uma película impermeável entre o líquido e atmosfera, o que impede a realização de trocas
gasosas de plânctons e algas, base das cadeias alimentares. No solos, os petrolatos são facilmente impregnados,
devido à alta capacidade de adsorção, não sendo biodegradável. Além disso, os parabenos são mimetizadores de
estrogênio, podendo causar câncer de mama, trombose e embolia, também potencializam a radiação UV,
causando efeitos negativos à pele.
Palavras-chave: petróleo, cosméticos, poluição.
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Estudos sobre o fluxo de águas subterrâneas em aquíferos fraturados, com relação às grandes obras de
engenharia, vêm se intensificando, pois obras geotécnicas têm sido realizadas cada vez mais sobre esses
maciços, havendo a necessidade de otimizar os projetos de engenharia, evitar acidentes e mitigar problemas
ambientais. Dessa forma, entende-se que, na fase de planejamento da obra, e mesmo durante a sua execução, o
fluxo das águas subterrâneas no meio é um fator que deve ser muito bem estudado e monitorado. A
caracterização geométrica detalhada dos sistemas presentes, bem como a análise cinemática das estruturas
rúpteis, podem fornecer importantes informações acerca da neotectônica e, consequentemente, da direção dos
esforços tectônicos atuais e dos eixos de tensão e deformação principais, fatores que podem exercer controle
significativo sobre o fluxo atual de água no maciço rochoso. Visando contribuir para o entendimento da dinâmica
de fluxo das águas subterrâneas nos meios fraturados da área da obra da nova transposição da Serra de
Caraguatatuba-SP, análise de lineamentos e um levantamento estrutural em afloramentos de túneis e a céu aberto
foram realizados. Essa região compreende o Sistema Aquífero Cristalino da Serra do Mar, constituído por
gnaisses do Complexo Costeiro, intrusões de granitos e diques básicos. A análise de lineamentos em domínios
litológicos diferentes, incluindo os aspectos de densidade, comprimento e direção, é uma maneira rápida de obter
os principais trends estruturais das fraturas de mergulho elevado. Um passo posterior, é a identificação dos
caminhos preferenciais de circulação de água subterrânea. Essa análise foi realizada em diferentes materiais e
escalas:(1) imagem CBERS 3-4, com resolução de 5 m na banda pancromática; (2) imagem ALOS Palsar, com
resolução de 12,5 m, aplicadas iluminações com um ângulo de incidência de 45° em quatro rumos diferentes (0°,
45°, 90° e 135°), que produziram mapas de sombreamento de relevo. (3) sombreamentos em Modelo Digital de
Elevação (MDE) elaborados a partir das curvas de nível na escala regional (1:50.000), dos mapas topográficos
do IGC; e (4) mapas topográficos em na escala local (1:2.000), fornecidos pela Construtora Queiroz Galvão S/A.
Levantamentos de campo, foram realizados em afloramentos, por meio do método de scanlines e nos túneis da
obra, concomitantemente à sua abertura. Já foi demonstrado em vários trabalhos que a porção de transição entre
rocha fresca e rocha alterada tem maior permeabilidade, e a execução de obras deve ser conduzida de modo a
evitar acidentes causados pelo maior fluxo de água nessa transição. Na área predominam lineamentos nas
direções NNW e NW e a direção NE é secundária, indicando que o fluxo da água poderá ser condicionado a
essas direções. Análises estruturais somadas à definição de domínios morfotectônicos, análises de campo e à
grande quantidade de dados produzidos pela construção de túneis serão utilizados para a elaboração de modelos
conceituais robustos em aquíferos fraturados.
Apoio: CAPES-CNPq, Construtora Queiroz Galvão S/A
Palavras-chave: Tectônica Rúptil, Aquíferos Fraturados, Túneis Rodoviários, Serra do Mar
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PEDOMETRIA NO ESTUDO DA VARIABILIDADE DE ATRIBUTOS FÍSICOS E QUÍMICOS DO
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Este trabalho tem como objetivo a aplicação de ferramentas pedométricas para a compreensão da variabilidade
de atributos do solo em profundidade, com base nas relações entre classe textural e teores de metais e óxidos
metálicos, em horizontes subsuperficiais de coleção de perfis de solos da bacia hidrográfica do rio GuapiMacacu, localizada no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os procedimentos estatísticos foram executados no
software R e R Studio v.3.5.3., através dos pacotes Soil Texture e Algorithm for Quantitative Pedology-AQP.
Com o algoritmo AQP, fez-se as soil-detph functions, a partir de dados de granulometria (g/kg), relação silteargila, do conteúdo dos cátions
,
,
, do Valor T (cmol/kg), dos compostos
,
,
,
(g/kg) e das relações moleculares Ki, Kr e
, através da função slice-wise com fatiamento dos dados em
intervalos de 1 cm de profundidade. Enquanto o algoritmo Soil Texture foi utilizado para plotagem da
classificação textural no triângulo textural (adotado pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo). Para tal,
utilizaram-se 75 perfis, perfazendo 111 horizontes subsuperficiais, sendo o mais espesso com 77 cm e o mais
delgado com 16 cm, encontrando-se entre 8 e 180 cm de profundidade em relação a superfície. A abordagem
destacou curvas de topologia uniformes à gradacionais para a granulometria, indicando baixa variabilidade na
tendência central de areia e argila em profundidade com um pequeno decréscimo de silte em horizontes abaixo
de 1 m. Com relação as curvas dos óxidos e cátions metálicos, o
,
,
e a soma
foram os
que melhor marcaram características singulares abaixo de 1,2 m, assim como o . Adicionalmente os plots
indicam que 77% dos horizontes considerados possuem textura argilosa, argilo-arenosa e franco-argila-arenosa,
compostas de 20 a 70% de argila ou areia e menos de 20% de silte; e ausência das classes texturais areia, areiafranca, siltosa e franco-siltosa desta coleção. A associação de ambas abordagens possibilitou a identificação de
um perfil com alto valor relativo de
e soma
que corresponde a um Cambissolo Háplico com
argila de alta atividade e textura franca sobre a formação geológica do complexo alcalino Soarinho; e alto
relativo de
e
no Nitossolo Bruno distroférrico de textura argilosa sobre rocha ígnea básica (dique de
diabásio). No geral a coleção avaliada apresenta baixos teores de
(abaixo de 0,05cmol/kg) entretanto a
tipologia abrupta após1 m de profundidade na curva do,
considerando menos de 7% dos horizontes
contribuindo para o cálculo da função, foi associada ao Latossolo Vermelho-Amarelo cambissólico também
vizinho ao maciço Soarinho. As ferramentas utilizadas mostraram potencial para a compreensão inicial de uma
coleção de horizontes subsuperficiais, através de ferramentas de plotagem e estimativa probabilística de dados
contínuos em profundidade. Essa análise mostra subsídios eficientes em estudos da relação entre o solo e o
material de origem, com potencial de auxiliar uma caracterização da aptidão das terras, e consequentemente,
prover uso eficiente do recurso solo a partir da caracterização da variabilidade de atributos do solos, como teores
de metais pesados no solo de origem natural ou antrópica, por exemplo.
Apoio: UFRRJ, EMBRAPA Solos, FAPERJ, CAPES
Palavras-chave: Algorithm for Quantitative Pedology-AQP, soil texture, soil depth functions
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RELACAO ENTRE ESPESSURA DOS SOLOS E VARIÁVEIS MORFOMÉTRICAS, ESPECTRAIS
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Este trabalho tem como objetivo o estudo das relações entre dados morfométricos, espectrais e geofísicos com a
espessura dos solos na bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu (Rio de Janeiro, Brasil), de forma a subsidiar a
seleção de variáveis preditoras para o mapeamento digital da espessura do solo. A região faz parte do bioma
Mata Atlântica, litologia principal de rochas de composição granítica, rochas alcalinas e depósitos sedimentares
quaternários. A correlação é um procedimento preliminar para a modelagem digital e neste caso incluiu dados
derivados do Modelo Digital de Elevação - MDE, de sensor remoto e aerogamaespectométricos que foram
processados nos softwares ArcGIS v.10.3, SAGA GIS v.2.3.2, QGIS v.3.6.3, AtmCor4OLI e Oasis MontajTM
(Geosoft) v.9.4. O procedimento estatístico envolveu correlação de Pearson e foi realizado nos softwares R e R
Studio v.3.5.3, através do pacote “corrplot”. Utilizaram-se 108 perfis, sendo o mais espesso com 200 cm, o
menos espesso com 37 cm e tendência central da coleção em torno de 100 cm. O MDE, com resolução espacial
de 30m, foi obtido a partir da interpolação dos dados primários de elevação (curvas de nível, hidrografia e pontos
cotados) obtidos do projeto RJ25 (IBGE). Utilizou-se o interpolador TopotoRaster para obtenção de um MDE
hidrologicamente consistente, onde erros da interpolação (depressões espúrias) foram corrigidos. Para a
representatividade do terreno foram derivados do MDE os modelos numéricos contínuos (matriciais) da
declividade, curvatura (classificação, tangencial e longitudinal), TWI – topographic wetness index e LS - slope
length factor. Foram adquiridas as bandas 1 a 7 de duas cenas (1 de setembro, 2019) do sensor OLI-Landsat 8 na
plataforma Earth Explorer (USGS) para compor os dados de sensoriamento remoto. As imagens possuem 30 m
de resolução espacial, são ortorretificadas, foram mosaicadas e passaram por correções radiométricas e
atmosféricas para obtenção da reflectância de superfície. Em seguida, foram calculados o Índice da diferença da
vegetação normalizada - NDVI e o índice de vegetação ajustado ao solo - SAVI para representar a vegetação e
adicionalmente os índices iron oxide e clay minerals. Os dados gamaespectométricos pré-processados (Projeto
Aerogeofísico 1117 - CPRM) possuem direção das linhas de voo N-S, espaçamento de 500 m, altura de 100 m,
somado a 10.000 m nas linhas de controle de direção E-W. Foram interpolados pelo método mínima curvatura
para a geração de mapas de K (%), eTh (ppm) e eU (ppm) e também o mapa de composição ternária (RGB) dos
três elementos (K, eTh e eU) com resolução espacial de 120 m. A matriz de correlação com 95% de nível de
confiabilidade mostrou correlação positiva entre a espessura e a declividade, índice clay minerals e negativa para
o TWI, as bandas de 2 a 7 e os equivalentes de Urânio e Tório; o restante das covariáveis testadas não obteve
correlação com a espessura do solo. A área de estudo é marcada por solos rasos distribuídos no relevo
acidentado, hidromórficos da baixada representada pelos terraços e vales, além de solos com avançados
processos pedogenéticos localizados em relevo ondulado. Este estudo está em andamento e tem como objetivo o
mapeamento digital da espessura do solo na bacia em questão, o que é um desafio perante a alta variabilidade
deste atributo.
Apoio: UFRRJ, Embrapa Solos, FAPERJ, CAPES
Palavras-chave: Aerogamaespectrometria, sensoriamento remoto, atributos do terreno
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The studies involving geoenvironmental investigations in contaminated areas have become increasingly
complex, requiring the application of invasive and non-invasive techniques together. Geophysical methods in
this context represent a very good function as a screening tool with large coverage area and rapid data
acquisition. Invasive methods, in turn, such as drilling, provide punctual data, however, with a high level of
detail. This point that the combination of methods can yield interesting results in understanding the behavior not
only of the contaminant disposition, but also the conditions of the geological environment and the lateral
variations resulting from the lithological changes, which is the focus of this work. The association of the
membrane interface probe (MIP) and spectral gamma borehole method is interesting because both methods are
performed in drill holes, for example, therefore they can be worked together taking advantage of the presence of
the hole. Begin by understanding the geological, geomorphological features and subsurface stratigraphy is
crucial for understanding the subsurface contaminant behavior; a very detailed stratigraphic interpretation of the
area results in easier understanding of the contaminant disposition, the main flow direction and the evolution
over time of the contamination plume and subsequently the most effective will be the remediation process. The
aim of the present work is to compare the application of electrical conductivity (σ) values in profiles obtained by
the sensor coupled in the Membrane Interface Probe (MIP) and the gamma natural radiation values present in the
formations traversed by drilling by the gamma borehole geophysical method and thereby obtain a more detailed
stratigraphic interpretation of the subsoil, seeking a stratigraphic correlation between the boreholes. The MIP
surveys in the present study provided electrical conductivity data in drill profiles with data every 1.6 cm of direct
push crimping. The preliminary characterization of this area was possible thanks to the application of other
geophysical methods, which will not be discussed in this work, and indicated high values of electrical resistivity
at this point, typical of creosote contamination (organic compound). The 6 MIP probes performed provided
detailed values of electrical conductivity and made it possible to identify lithological variation considering
changes in electrical conductivity values. The gamma profiling performed in 6 boreholes in the study area, in
turn, provided gamma natural radiation data present in the formations traversed by the drilling and through the
relation: higher levels of radiation gamma correspond to more clayey horizons, while lower levels are found in
sandy formations and intermediate levels of radiation are related to varying amounts of clay impurities in the
parent rock, seeking a stratigraphic correlation between boreholes. The present study also indicated that depths
where gamma profiling was not performed proved to be more difficult and less reliable to make statements about
stratigraphy only by using the electrical conductivity values of the MIP probe.
Keywords: natural gamma-ray logging, Membrane Interface Probe (MIP), geoenvironmental research,
stratigraphic correlation.
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Este trabalho visa estudar a Bacia de Taubaté, especificamente o Aquífero Taubaté no município de São José dos
Campos. Os objetivos deste trabalho são: modelagem e simulação do Aquífero Taubaté com a definição dos
corpos reservatório e não reservatório, construção do mapa de superfície da vulnerabilidade à contaminação
através do método GOD, correlações entre o mapa de vulnerabilidade, com a modelagem dos corpos
reservatórios e não reservatórios e com a localização dos poços tubulares profundos (PTP) e seus usuários.
A Bacia de Taubaté possui uma forma alongada de direção SW-NE com 170km de extensão, 20km de largura e
até 850m de profundidade, conhecida como uma bacia do tipo rifte. A abertura começou no Paleógeno
juntamente com a deposição sintectônica dos sedimentos do Grupo Taubaté subdividido em Formação Resende
(conglomerados polimiticos, interdigitados com arenitos e lamitos e arenitos intercalados com lamitos);
Formação Tremembé (argilitos verdes maciços, alternância de folhelhos e margas, siltes a arenitos grossos e
arcosianos); Formação São Paulo (arenitos grossos, conglomerados, gradando para sedimentos mais finos no
topo).Sobre os sedimentos do Grupo Taubaté ocorre os sedimentos da Formação Pindamonhangaba do Neógeno
(arenitos médios a grossos), no topo da bacia encontram-se sedimentos aluviais e coluviais depositados durante o
quaternário, principalmente nas calhas e margens dos rios.
A base de dados para este trabalho foram 546 PTPs adquiridos no SIAGAS E DAEE, separados em 3 categorias
Abastecimento Urbano, Industrial e Doméstico/Outros, destes 250PTPs com perfis descritivos foram utilizados
para fazer a modelagem e simulação dos corpos rochosos reservatório e não-reservatório, e destes 140 PTPs
foram escolhidos para a construção do mapa de vulnerabilidade à contaminação.
Para modelagem e simulação foram utilizados os softwares microsoft Excel 2010® sendo os dados litológicos
analisados por geoestatística com o algoritmo criado em linguagem VBA (“Visual Basic Advanced”), SGeMS®
os dados foram estudados em relação à geoestatística com a construção de variogramas, histogramas e gráficos
qq-plot com o objetivo de determinar os melhores valores para tamanho e número de células, além de valores de
máximos e mínimos para a simulação dos dados e criação do modelo geológico final.
O mapa de vulnerabilidade (GOD) foi construído com base em dados de litologias encontradas no nível estático
(ocorrência de estratos de cobertura), distância até o lençol freático e grau de liberdade do aquífero. Os dados de
GOD foram usados como input no software SGeMS e após o estudo geoestatístico foi criado o mapa de
vulnerabilidade por método de Simulação Gaussiana. Os resultados foram separados em cinco classes, de modo
compatível com o método GOD, variando de insignificante até extrema vulnerabilidade.
Para o estudo de gestão foi comparados os mapas de localização/uso, vulnerabilidade à contaminação e a
modelagem do aquífero. Dessa forma pode se conscientizar os usuários que diferentes usos dos PTPs precisam
de diferentes ações de proteção para se mantiver a qualidade e quantidade das águas subterrâneas. Outro ponto
importante que pode ser trabalhado futuramente é a conectividade entre os diferentes estratos das rochas
reservatório e rochas selante e como poderão se classificar sua vulnerabilidade.
Palavras-chave: Aquífero, Modelagem, Vulnerabilidade.
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A dinâmica do comportamento de metais em ambientes de água doce tem sido um dos principais focos de
monitoramento ambiental. O presente estudo investigou a distribuição de metais e semimetais nos sedimentos
fluviais da bacia hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte (Minas Gerais, Brasil). A área de estudo é afetada por
pressões antrópicas históricas como mineração em larga escala, garimpo de ouro rudimentar e, recentemente foi
afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. O estudo consistiu em coletar amostras em quatro estações
amostrais; depois as amostras foram secas, homogeneizadas, peneiradas, digeridas e analisadas quanto a frações
trocáveis, redutíveis, oxidáveis e residuais, por meio do procedimento de extração sequencial proposto pelo
European Community Bureau of Reference (BCR). Para a análise das concentrações dos elementos químicos foi
utilizada a técnica de espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES).
Concentrações de metais ligadas a fase trocável é de interesse ambiental, pois as concentrações desses metais são
consideradas potencialmente disponíveis aos organismos aquáticos. A extração correspondente à fração trocável
os resultados indicam que concentrações de bário, cobre, ferro, manganês e zinco apresentaram porcentagem
nesta fase em todas as estações de amostragem. Na fase residual os metais estão quimicamente estáveis e
biologicamente inativos, ou seja, fazem parte da matriz do sedimento e representam baixo risco ao ambiente. Os
resultados indicam que as concentrações de arsênio, chumbo e cromo estão presentes principalmente na fração
residual, portanto quimicamente estáveis e biologicamente inativos. o que implica que estes elementos estão
fortemente ligados à fração inerte de os sedimentos. Fatores como pH e potencial redox influenciam diversos
processos que alteram a mobilidade de metais, como adsorção e complexação. A identificação das etapas
geoquímicas dos metais/semimetais nos sedimentos permitiu a compreensão da contaminação no meio e a
identificação de possíveis fontes. Isso possibilita a avaliação da qualidade dos sedimentos na bacia estudada e
serve de referência para o monitoramento do efeito antrópico ao meio ambiente.
Apoio: CAPES, CNPQ, FAPEMIG, Fundação Gorceix e UFOP.
Palavras-chave: Desastre ambiental, Extração sequencial, Mineração de ferro, Rio Doce.
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A denudação é um processo natural que faz parte da dinâmica da paisagem, principalmente no que se refere a
modelagem da superfície terrestre. Nesse sentido, as ações antrópicas que provocam mudanças nos padrões de
uma superfície, desencadeia que o processo natural de remoção e transporte de material inconsolidado se
intensifique, situação essa que pode ser ainda mais acentuada com as características morfológicas do solo
definidas a partir de estudos voltados à análise geotécnica, onde por sua vez contribuem de forma atinente para a
caracterização de susceptibilidade à erosão. Dessa forma, objetiva-se pontuar a susceptibilidade erosiva dos
solos arenosos em taludes de corte, tendo como procedimento metodológico a análise geotécnica. Dentro disso,
fez-se necessário o estudo das potencialidades de erosão dos solos arenosos, os tipos de ensaios geotécnicos
tanto em campo como laboratorial adequados para uma definição mais apropriada das condições morfológicas
dos solos, e pontuar sobre as características geométricas dos taludes de corte; sua condição em geral geológica,
geomorfológica e pedológica que implicam impreterivelmente nas condições externas de intensificação do
processo de morfogênese em relação aos processos pedogenéticos. Como resultado, em relação aos ensaios
geotécnicos, aponta-se que o índice de plasticidade, índice de sedimentação, índice de umidade, índice de
sedimentação, índice de Liquidez, índices físicos do solo-relação das condições físicas com massa e volume-,
distribuição granulométrica seca e úmida, apresentam-se como procedimentos essenciais na análise das
características morfológicas do solo, em destaque nesse presente trabalho as características de solo arenoso.
Além disso, em relação aos taludes de corte, os aspectos de inclinação, amplitude e forma do perfil das encostas
(retilíneo, convexo e côncavo), devem ser analisados com fins de investigação sobre a susceptibilidade erosiva,
pois dependendo do perfil de inclinação, aponta maior energia do escoamento superficial da água da chuva,
aumentando, portanto, o potencial hidrológico de remoção de material inconsolidado. Nesse sentido, conclui-se
que solos arenosos segundo seus aspectos geotécnicos, apontam uma menor adesão entre os grãos minerais em
taludes de corte com índice de inclinação inadequado ao terreno, sem considerar os aspectos geomorfológicos e
geológicos com intervenções de engenharia cabíveis para conter tal processo desenfreado. Dessa forma, a maior
susceptibilidade erosiva nesses locais, demonstra potencial equivalente para deslizamentos e outros eventos que
demandam ações adequadas para impedir tais ocorrências com efeitos negativos tanto para os setores ambientais
como sociais.
Palavras-chave: erodibilidade¹; talude de corte²; solo arenoso³.
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PROPOSTA DE FICHA DE CAMPO PARA CARACTERIZAÇÃO DE VOÇOROCAS NO
DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO - MG
Amabiliane Gonzaga Queiroz1, Cintia Cazassa de Oliveira2, João Paulo Martins Pereira3, Lays Dias Malta
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O Distrito de Cachoeira do Campo, município de Ouro Preto/MG, se destaca pela ocorrência de erosões
significativas, principalmente voçorocas, essas feições estão presentes devido a formação geológica suscetível, a
geomorfologia, a uma vegetação pouco densa, o que dificulta a proteção dos solos e aos solos intemperizados e
pouco desenvolvidos. É sabido que as perdas de solos causadas por voçorocas trazem danos ao meio ambiente,
gerando impactos sociais, ambientais e econômicos. Esse fenômeno geológico é proveniente da erosão por
escoamento superficial e subsuperficial, gerando fissuras e desagregação dos solos, provocados por agentes
intempéricos (físicas, químicas e biológicas) e antrópicos. Dentro deste contexto, se faz importante caracterizar
as feições erosivas presentes no Distrito de Cachoeira do Campo para posterior monitoramento. Com isso, este
trabalho teve como objetivo geral a elaboração de uma ficha de campo, com um check list, para auxiliar no
cadastramento e monitoramento das voçorocas.
O trabalho foi realizado em cinco etapas. Na primeira foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e
sobre a região. Em seguida, foi elaborada uma ficha de cadastro de voçorocas. Na terceira etapa foi realizado um
levantamento cartográfico e posteriormente o trabalho de campo, onde foi feita caracterização dos solos, coleta
de amostras, descrição de materiais coletados e identificação dos tipos de erosão presentes, além medição das
voçorocas e registros fotográficos. Por fim, na última etapa realizou-se o tratamento e a análise dos dados.
A ficha foi elaborada para auxiliar o cadastrador no preenchimento de informações indispensáveis, como:
localização geomorfologia, dimensão da área erosiva, característica do solo, estabilidade, tipo de erosão,
características gerais da área, e também conceitos resumidos e figuras ilustrativas para facilitar o cadastramento.
A utilização da ficha facilitou o cadastro em campo. Foi possível cadastrar três feições erosivas em três litologias,
sendo um na Formação Cercadinho, um na Unidade Catarina e outro no Complexo Bação. Em cada ponto foram
preenchidas as informações extraídas para uma análise pontual e comparativa. Identificou-se processos erosivos
atuantes em todos os três pontos, que continham sulcos e ravinas causados pela erosão pluvial. Observou-se que a
voçoroca de maior comprimento foi a localizada na Formação Cercadinho, já a de maior largura e profundidade
foi encontrado no Complexo Bação. Quanto menor a largura comparada a profundidade, mais nova é a voçoroca.
Com estes dados, espera-se que possam auxiliar na identificação da melhor abordagem para recuperação destas
áreas, uma vez que essas feições erosivas anualmente causam a perda significativa de grandes massas de solos.
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, Cachoeira do Campo, voçorocas.
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CONTRIBUIÇÃO DA PETROLOGIA DO PARQUE SALUTARIS, PARAÍBA DO SUL - RJ
PARA O ENTENDIMENTO DA HIDROGEOQUÍMICA DE SUAS ÁGUAS MINERAIS.
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O Parque de Águas Minerais Salutaris está inserido na região de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. A
área tem sido objeto de estudo ao longo dos últimos anos, tanto com enfoque em sua Geologia, quanto em
aspectos médicos/sociais relacionados com o consumo de suas águas, visto que suas fontes são utilizadas,
diariamente, pelos moradores para consumo próprio de maneira gratuita. No entanto, ainda há uma série de
discussões relevantes que podem ser suscitadas sobre a influência das rochas fontes na qualidade da água. Nessa
perspectiva, esta pesquisa se faz importante para um maior aprofundamento do conhecimento da
Petrologia/Geologia da área, a fim de correlacioná-las com o comportamento químico verificado em estudos
anteriores para essas águas. A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho envolveu a descrição
petrográfica detalhada de 8 lâminas dos litotipos presentes na área do Parque e em seus arredores, além de um
levantamento bibliográfico a fim de comparar os dados obtidos e correlacioná-las com o comportamento
químico verificado em estudos anteriores para essas águas e dados obtidos em campo. As análises petrográfiicas
indicaram três tipos de rocha aflorantes: 1) biotita gnaisse 2) biotita gnaisse (na fácies granulito) 3) diabásio. O
litotipo biotita gnaisse apresentou como mineralogia principal: quartzo, plagioclásio, k-feldspato e biotita. Como
minerais acessórios: muscovita, apatita, zircão, anfibólio e minerais opacos. Além disso, há a ocorrência de grãos
de biotita que, por meio de processos secundários, geram grãos de clorita. Já o biotita gnaisse (na fácies
granulito) apresenta a seguinte mineralogia essencial: quartzo, plagioclásio, k-feldspato e a biotita. A
mineralogia acessória é composta por: muscovita, piroxênio, apatita, zircão, sillimanita, anfibólio, granada e
minerais opacos (óxidos/sulfetos). De forma secundária, os grãos de clorita são gerados a partir da alteração dos
grãos de biotita. Há ainda a geração de grãos secundários de anfibólio e a biotita (uma segunda geração), ambos
formados a partir da alteração dos grãos de piroxênio. Além das rochas mencionadas acima, há a ocorrência de
diques de diabásio, nas proximidades do parque. Os diques foram descritos por Pires Junior (2015) e
apresentam grãos de plagioclásio e piroxênio como mineralogia essencial. Quartzo e minerais opacos como
minerais acessórios. E, como produtos secundários: biotita, clorita, uralita, carbonato e saussurita sobre grãos de
plagioclásio. Levando em consideração as análises petrográficas realizadas no presente trabalho, aliadas a dados
petrográficos coletados por Pires Junior (2015) e hidrogeoquímicos discutidos por Da Cruz (2016), pode-se
concluir que as fontes de água mineral localizadas na área do Parque apresentam características
hidrogeoquímicas distintas devido à influência da litologia da área e de seu entorno. Considerando a estabilidade
mineral, o cálcio, presente nas águas carbonatadas, por exemplo, teria origem principal na carbonatação do
piroxênio que ocorre no diabásio, havendo a possibilidade de a gaseificação ocorrer em função da dissolução da
calcita nos mesmos. As interpretações permitem ainda estimar que o magnésio, outro íon principal para as águas
minerais, seria produto do intemperismo do piroxênio, biotita e clorita presentes nos biotita-gnaisses. O potássio
proveria da meteorização das caulinitas oriundas principalmente dos k-feldspatos.
Palavras-chave: Hidrogeoquímica, Petrologia, Parque Salutaris
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VULNERABILIDADE DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS A CORRIDAS DE DETRITOS NA
SERRA DO MAR PAULISTA, MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP), E SUAS IMPLICAÇÕES
NA RODOVIA DOS TAMOIOS (SP-99)
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As corridas de detritos são processos hidrogeomorfológicos que se desenvolvem ao longo de redes de drenagem
e envolvem fluidos densos, compostos por materiais de diferentes granulometrias e composições, bem como
quantidades variáveis de água, identificados como processos naturais constituintes da dinâmica e da modelagem
da paisagem. Caracterizam-se pelo extenso raio de alcance, altas velocidades, altas vazões de pico, elevada
capacidade de erosão e grande força de impacto. As áreas mais susceptíveis a ocorrência desses processos no
Brasil estão situadas no sopé da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira e da Serra Geral, e no litoral norte do
Estado de São Paulo foi registrado um grande evento de escorregamentos e corridas de detritos generalizados em
1967 que afetou a região de Caraguatatuba, onde atualmente se encontra uma malha dutoviária associada a
Unidades de Tratamento da Petrobras, vários empreendimentos, estruturas, a Rodovia dos Tamoios, que hoje em
dia está processo de expansão e duplicação e uma grande área urbana em crescimento. O objetivo deste trabalho
é de apresentar a vulnerabilidade de sub-bacias hidrográficas situadas na porção serrana e costeira da Bacia do
Rio Santo Antônio (Caraguatatuba/ SP) a processos de corridas de detritos, considerando aspectos físicos e
socioeconômicos da região. Para tal, foram utilizadas ortofotos da Emplasa (2011) e imagens orbitais da
plataforma Google Earth®, para o mapeamento do uso e ocupação da terra, cartas topográficas em escala
1:50.000 do IBGE para extração das curvas de nível e posterior confecção dos parâmetros morfométricos das
sub-bacias (área, declividade e hipsometria), mapas geológicos em escala 1:50.000 da CPRM e dados
pluviométricos dos dias 17 a 19/03/1967, de modo a possibilitar a elaboração de isoietas com acumulados de
chuva para a região, considerando o evento generalizado de escorregamentos e corridas de detritos que foi
registrado na Bacia do Rio Santo Antônio. A metodologia empregada para o cálculo da vulnerabilidade se
baseou nas premissas de Gramani (2001), no qual atributos de área das sub-bacias, porcentagem de área
desmatada e/ ou ocupada, características geológicas, altura e declividade das encostas e acumulados
pluviométricos foram multiplicados por pesos de cada variável e posteriormente somados entre si, cujo valor
resultante representa a vulnerabilidade a corridas de detritos. De maneira geral, todas as sub-bacias da Bacia do
Rio Santo Antônio se enquadram como locais críticos à ocorrência de corridas de detritos, caso acumulados
pluviométricos semelhantes aos dos dias 17 a 19/03/1967 atinjam a região. A sub-bacia que apresentou grande
vulnerabilidade às corridas de detritos possui as maiores declividades, maior área e especialmente condições
geológicas que propiciam a mobilização de materiais oriundos das vertentes em direção aos canais de drenagem
(granitos e gnaisses, além dos materiais do próprio leito dos rios: areias, siltes, argilas e cascalhos de deposição
fluvial). Grande parte da Rodovia dos Tamoios (SP-99) situa-se nesta sub-bacia, e não obstante, no evento de
1967, seu traçado original foi completamente alterado pelos escorregamentos nas encostas das escarpas da Serra
do Mar, que posteriormente transformaram-se rapidamente em processos de corridas de detritos.
Apoio: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
Palavras-chave: Corridas de detritos, Vulnerabilidade, Serra do Mar.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ATRAVÉS DA ANÁLISE DE BACTÉRIAS INDICADORAS
FECAIS NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO INGÁ, DISTRITO DE
ANDRADE COSTA, VASSOURAS - RJ
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A microbacia Hidrográfica do córrego Ingá localiza-se no distrito de Andrade Costa, município de Vassouras, RJ
e pertence à Região Hidrográfica III- Médio Paraíba do Sul. Esse distrito de vocação rural possui
aproximadamente 1000 habitantes e 330 residências, sendo 60 casas e 310 moradores localizados à montante do
córrego do Ingá. O relatório de diagnóstico da comunidade aponta que aproximadamente 15% das casas lançam
efluentes diretamente na rede pluvial ou no córrego, 20% utilizam a fossa antes de lançar seus efluentes e o
restante os direciona para sumidouros. O lançamento de esgoto in natura em córregos e na rede pluvial dentro
dos limites desta microbacia representa risco potencial de contaminação por coliformes termotolerantes
(Escherichia coli e Enterococossp) que são bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes totais presentes em
fezes humanas e de animais de sangue quente, sendo considerados os principais indicadores de contaminação
fecal. Este trabalho teve como objetivo fazer o diagnóstico ambiental preliminar através da análise de bactérias
indicadoras fecais presentes na água superficial e subterrânea da microbacia hidrográfica do córrego do Ingá,
Distrito de Andrade Costa, Vassouras – RJ. Parta tanto, realizou-se uma coleta de água superficial em dois
pontos do córrego do Ingá (p1=Cachoeirinha, p2= “Abismo”) e uma coleta em água subterrânea (p3= poço ONG
Vale Verdejante). Utilizando a técnica de tubos múltiplos determinou-se o número mais provável de bactérias
indicadoras fecais (Coliformes totais - CT, coliformes termotolerantes - CTE e E. coli) nas águas desta
microbacia. O resultado encontrado foi: CT – p1= 5,6 p2=18 p3=15, CTE – p1=15 p2=18 p3=10, E. Colip1=1,8 p2= <1,8 p3= <,18. O resultado encontra-se dentro dos padrões da Resolução CONAMA Nº 420. Através
dos resultados obtidos é possível inferir que a região apresenta bom estado de preservação, porém o
monitoramento constante é fundamental para evitar a deterioração da qualidade da água desta bacia.
Apoio: AGEVAP – Associação Pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Palavras-chave: microbacia, diagnóstico ambiental, coliformes totais.
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A erosão hídrica é o principal processo de degradação dos solos, gerando impactos ambientais e
socioeconômicos pela redução do potencial produtivo. Nas regiões com cafeicultura em altitude, o processo
erosivo tende a ser intensificado pelo relevo acidentado. Além disso, em áreas com práticas de manejo
inadequadas, como o plantio em desnível e sem terraceamento, a geração de sedimentos pode ultrapassar o limite
de tolerância de perda de solo - TPS. Neste cenário, a modelagem associada ao Sistema de Informação
Geográfica – SIG é uma ferramenta capaz de mensurar a erosão hídrica auxiliando na identificação de áreas com
perdas acima da TPS e no planejamento de medidas de mitigação e recuperação. Assim, este trabalho visou
estimar as perdas de solo pela erosão hídrica pelo Método de Erosão Potencial (EPM) em uma sub-bacia
hidrográfica com cultivo predominante de café e comparar os resultados com os limites da TPS. A área de
estudo corresponde a uma Sub-bacia Hidrográfica do Córrego Coroado, localizada na Fazenda Capoeirinha
(Ipanema Agrícola SA), Município de Alfenas, sul de Minas Gerais, Brasil. A sub-bacia ocupa 559,50 ha e as
principais classes de uso de solo são café com 40,05% e matas nativa e em regeneração com 34,00%. As perdas
de solo foram estimadas a partir das características físicas e edafoclimáticas da sub-bacia. A TPS foi calculada
conforme a profundidade, o teor de matéria orgânica, a relação textural e a permeabilidade determinada para os
Latossolos e Cambissolos que ocupam, respectivamente, 98,26 e 1,74% da área. Os cálculos e a distribuição
espacial das perdas foram feitos em SIG com ArcGIS 10.3 pela ferramenta Raster Calculator. De acordo com o
EPM, a área apresentou predomínio de erosão de intensidade fraca. A perda total de solo foi de 1.772,01 Mg
ano-1, com média de 1,74 Mg ha-1 ano-1. Áreas de cafeicultura com manejo conservacionista foram determinantes
para as baixas taxas de perdas de solo, de 2,12 Mg ha-1 ano-1. Os limites da TPS calculados para os Cambissolos
e Latossolos foram de 4,75 e 7,26 Mg ha-1 ano-1, respectivamente. As maiores perdas foram observadas nas áreas
de solo exposto e maior declividade, como apenas 1,0% da sub-bacia apresentando perdas acima do limite da
TPS. O EPM estimou as perdas de solo de forma rápida, eficiente e com baixo custo, permitindo identificar as
áreas com perdas acima do limite da TPS e planejar a adoção de práticas agronômicas conservacionistas. Os
resultados do método apresentaram eficiência satisfatória e estão próximos aos valores de perda de solo relatados
na literatura, indicando a utilização segura dos dados em políticas públicas. Combinado ao Sistema de
Informação Geográfica, o EPM indicou áreas prioritárias para planejamento e implementação de medidas
emergenciais e preventivas para o controle da erosão hídrica e manutenção da sustentabilidade socioeconômica e
ambiental.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Brasil - Código Financeiro
001. FAPEMIG, CAPES e CNPq pelas bolsas de estudos. Agradecimento à Ipanema Coffees, pelo apoio e
suporte logístico.
Palavras-chave: Conservação do Solo; Perdas de Solo; Método de Erosão Potencial; Tolerância de Perda de
Solo.
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O Gerenciamento de Áreas Contaminadas consiste em uma estratégia simples de etapas sequenciais em que os
resultados obtidos em cada etapa são os norteadores para a etapa seguinte, otimizando recursos técnicos e
financeiros. Tendo em vista a complexidade e dinamismo do meio físico, o estabelecimento de um modelo
conceitual é de extrema importância para fundamentar e uniformizar o entendimento do comportamento dos
contaminantes nos diversos compartimentos (solo/sedimento/rocha, água e ar) para todos os atores envolvidos no
processo de gerenciamento. A rotina tradicional de investigação ambiental utiliza técnicas convencionais de
caracterização do meio físico e da contaminação, como sondagens e instalação de poços de monitoramento para
descrição do meio e coleta de amostras sólidas e líquidas. Contudo, a coleta de amostras pontuais em área e em
profundidade deixam lacunas de informação, levando à necessidade de um processo de interpolação matemática
mais ampla, aumentando a incerteza associada e diminuindo a precisão e exatidão. No Brasil, ainda é comum a
utilização de equipamentos manuais para coleta de solo e instalação de poços de monitoramento em
investigações confirmatória e detalhada, com descrição de amostras amolgamadas (quando melhor realizada
mais próxima de uma descrição litoestratigráfica e/ou pedológica), sob a justificativa de não elevar
demasiadamente os custos de uma investigação e manter a saúde financeira das empresas de consultoria em
períodos de crise econômica nacional. Em outros países, especialmente os mais desenvolvidos, como os EUA,
há décadas já têm sido empregadas ferramentas mais tecnológicas e de diferentes portes, permitindo investigar
áreas de difícil acesso, e em decorrência do estágio de desenvolvimento tecnológico, com custos não elevados.
Esse entendimento tem permitido aos profissionais destes países a interpretação de modelos conceituais mais
realísticos, principalmente na delimitação tridimensional da contaminação e determinação da smear zone. Assim,
o emprego de técnicas avançadas, mais precisas e acuradas, chamadas técnicas de investigação de alta resolução
(High Resolution Site Characterization – HRSC), tem reduzido significativamente a incerteza da avaliação de
áreas contaminadas, reduzindo custos de investigação, e principalmente custos de remediação da contaminação,
por permitirem a determinação in situ de parâmetros físicos e/ou químicos fundamentais, em intervalos verticais
contínuos, resultando em uma elevada densidade de dados e, consequentemente, a diminuição acentuada da
incerteza da interpolação. Contudo, no Brasil, ainda é encontrada resistência para a utilização destas técnicas,
principalmente pelos pontos: 1) a variação do cenário econômico nacional dificulta o planejamento financeiro a
médio-longo prazo; 2) elevados custos de importação (variação cambial de moeda internacional e taxas/impostos
alfandegários nacionais) dificultam a entrada e saída destes equipamentos em território nacional; 3) empresas de
consultoria de menor porte informam dificuldades técnicas e financeiras para o investimento nessas ferramentas;
4) empresas responsáveis pela geração de áreas contaminadas, em muitos casos, não contam com quadro técnico
de meio ambiente com capacitação técnica adequada; 5) empresas de consultoria que não investem na
capacitação contínua de seus profissionais. Entretanto, resultados obtidos principalmente ao longo da última
década no Brasil com ferramentas de alta resolução têm demonstrado que dentro de um futuro muito breve não
se poderá mais aceitar investigações ambientais realizadas somente pelas técnicas convencionais consideradas
ultrapassadas que não fornecerão resultados adequados ao estado de conhecimento mais atual.
Apoio: Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Processo 141603/2018-6.
Palavras-chave: Gerenciamento Ambiental, Modelos Conceituais, Investigação de Alta Resolução.
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LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO E ANÁLISE CINEMÁTICA DE JUNTAS EM GRANITO DO
PORTO NA RUA DOM PEDRO V, PORTO, PORTUGAL
Pereira, M. A. M. 1, Araújo, B. L. 2
1

Universidade Federal de Uberlândia - Instituto de Geografia, e-mail: marco_geologo@ufu.br
2 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências, e-mail: up201603063@fc.up.pt

O distrito do Porto está localizado na porção norte de Portugal, no continente europeu. Apresenta alto potencial
turístico e um grande número de construções: prédios, linhas de transporte: metrô, trem, rodovias e pontes. A
cidade encontra-se assentada predominantemente sobre granito do Porto que apresenta idade relacionada à
colisão Hercínica. O granito apresenta em sua mineralogia quartzo, plagioclásio e duas micas (moscovita,
biotita), granulação média a grossa, tipicamente equigranular e leucocrático, sendo explorado em pedreiras como
rocha ornamental em função de sua sanidade e resistência, na maioria dos afloramentos urbanos encontra-se
fraturado. A rua Dom Pedro V apresenta intersecção com a Avenida Alameda Basílio Teles, localizada na
margem direita do Rio Douro na cidade do Porto. O objetivo do levantamento geotécnico realizado é apresentar
o comportamento das juntas existentes no maciço granítico e avaliar a potencialidade de deslizamentos do tipo
planar, ruptura por cunha e por toppling flexural, permitindo inferir formas de contenções para o talude da rua
Dom Pedro V. O talude analisado apresenta extensão aproximada de 100m de comprimento e 10m de altura,
apresenta dois planos preferenciais, o plano A com atitude N38E/60SE e o plano B com atitude N30E/60NW, a
análise cinemática realizada no software Dips considerou limite lateral de 30° e ângulo de fricção de 30°. O
levantamento coletou a atitude de 79 juntas onde 53,5%, 32,75% e 13,75% correspondem aos respectivos grupos
denominados de Família 1, Família 2 e Família 3, que apresentam respectivas densidades máxima dos polos:
13,23%, 8,4% e 7%, com respectivas atitudes: N74W/83NE, N36E/57SE e N29E/09SE. Dentre as características
físicas que garantem a estabilidade do talude destacam-se a rugosidade, espaçamento e continuidade das juntas.
Aparentemente, a maiorias das juntas apresentam continuidade elevada (10-20m). A rugosidade foi avaliada
através do parâmetro qualitativo Joint Roughness Coeficient (JRC), onde 6,3%, 41,8%, 43,0% e 8,9%
corresponderam respectivamente à um intervalo JRC de 06-08, 08-10, 10-12 e 12-14. O espaçamento foi
avaliado segundo a ISRM (1980), caracterizada segundo espaçamento F6 (<2cm), F5 (2-6cm), F4 (6-20cm) e F3
(20-60cm), que correspondem respectivamente a 3,8%, 26,6%, 24,1% e 45,6% das juntas. A análise cinemática
realizada para o plano A do talude não apresentou tendência para ocorrência de toppling flexural, enquanto que
28,92% das descontinuidades apresentaram potencial crítico para a ruptura em cunha e 18,99% das juntas
apresentam potencial para deslizamento do tipo planar. Já o plano B não apresentou tendência à ruptura em
cunha e ao deslizamento planar, com 12,66% de tendência de ocorrência para deslizamento do tipo toppling
flexural. Em ambos os planos analisados, nota-se contribuição significativa da Família 2 para a susceptibilidade
de ocorrência dos deslizamentos. Em locais onde são diagnosticadas as juntas da família crítica a estabilidade,
deve-se aplicar rede de contenção, aplicação de concreto projetado e ou contenção mista.
Palavras-chave: análise cinemática, software Dips, geotecnia.
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APLICAÇÃO DA ANÁLISE MULTICRITÉRIO NA ESCOLHA DE LOCAÇÃO DE POÇOS DE
MONITORAMENTO PARA INVESTIGAR POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO POR
NECROCHORUME
Bruno Santiago Avelar Cuellar1, André Ponce Figols1, Bárbara Panegassi1, Raphael Parra1, Clarissa Ferreira da
Costa Telles2.
Graduação em Geociências – IGCE – UNESP, e-mail: bruno.avelar@unesp.br;
andre_poncef@hotmail.com; bapanegassi@gmail.com; raphaelparra95@gmail.com.
2 Secretaria do Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de Rio Claro, e-mail: clarissafctelles@hotmail.com.
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A preocupação com a contaminação do solo e das águas subterrâneas por percolação de necrochorume, bem
como os impactos causados pela liberação de compostos durante a decomposição de cadáveres, é recente. Tal
cuidado se iniciou no final da década de 1990, principalmente pelo fato de grande parte dos cemitérios estarem
integrados parcial ou totalmente pela malha urbana das cidades brasileiras e ficarem próximos a fontes de
abastecimento de água. Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como objeto de estudo o Cemitério
Municipal São João Batista, localizado no Bairro do Estádio, região central da cidade de Rio Claro, porção
centro-leste do Estado de São Paulo. O cemitério em questão ocupa uma área de aproximadamente 80.000 m² e,
segundo o setor técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a área ao entorno foi
considerada como Área Contaminada sob Investigação (ACI). Por se situar sobre o Aquífero Rio Claro –
importante sistema subterrâneo de abastecimento – esta é uma área de investigação que deve ser tratada com
prioridade. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar os locais para o posicionamento de poços de
monitoramento do nível d’água a partir da análise multicritério de fatores condicionantes, com intuito de avaliar
a abrangência da possível pluma de contaminação ao entorno do cemitério municipal de Rio Claro. Para tal, foi
realizado um levantamento bibliográfico com todos os estudos prévios no local, sobretudo quanto às questões
hidrogeológica do município de Rio Claro. As informações sobre a Pedologia, Geologia, Contorno Estrutural,
Altimetria, Escoamento Superficial, Potenciométrico do Aquífero Rio Claro e Iso-valores de Cota do Topo da
Formação Corumbataí foram integradas com uso de técnicas de geoprocessamento, gerando classes de
importância para constatação do sentido do fluxo de água subterrânea do Aquífero Rio Claro e posicionamento
dos melhores locais para a instalação dos poços de monitoramento. Com base nos dados gerados, e também
pelas características de solo e geologia do local, determinaram-se inicialmente sete locais para a instalação de
poços de monitoramento. Seis poços foram alocados a sul e oeste do cemitério, devido ao sentido do fluxo de
água subterrânea ser para sudoeste da área. Um poço foi posicionado a nordeste do cemitério como ponto de
controle, uma vez que se situa no sentido contrário ao fluxo potenciométrico. A posição deste último é para
averiguar o grau de intensidade de contaminação da possível pluma, como forma de entender o raio crítico de
influência do necrochorume. O uso da análise de multicritério se mostrou válido para o direcionamento de áreas
específicas do estudo, como no caso, a determinação de pontos de controle de necrochorume, bem como para a
compreensão, de forma investigativa, da direção e área de abrangência da possível pluma de contaminação.
Palavras-chave: Geologia Ambiental, Geoprocessamento, Contaminação.
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ANÁLISE E MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EM UMA ZONA ESPECIAL DE
INTERESSE AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Gustavo Coelho de Souza1, Geane do Carmo Borges 2, Antonio Carlos dos Santos Nascimento Passos de
Oliveira³, Cristiane Marques de Lima Teixeira4
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O mapeamento realizado através da cartografia geotécnica tem se tornado uma ferramenta de suma importância
para a gestão pública, na qual as aquisições de dados vão desde ao uso de fotografias/imagens de satélites, seja
Landsat ou Google Earth disponibilizadas gratuitamente na internet ou recursos mais avançados como as
imagens aéreas feitas por drones. Este estudo de caso foi realizado no município de Marabá, sudeste do Estado
do Pará, Brasil, e encontra-se inserido na folha SB.22-X-D (MARABÁ). Periodicamente apresenta problemas
geotécnicos/geológicos, os quais são ocasionados, dentre outros fatores, por enchentes advindas dos períodos
chuvosos. Ao longo dos anos, o munícipio vem demonstrando uma considerável expansão urbana não planejada,
aumentando a suscetibilidade a riscos geológico-geotécnicos em áreas de planície de inundações dentro da Zona
Especial de Interesse Ambiental - ZEIA. O trabalho tem por objetivo analisar a configuração espaço-temporal da
poligonal da ZEIA de Marabá, por meio de técnicas de geoprocessamento, incorporando dados geotécnicos no
refinamento do traçado dessas poligonais, investigar as categorias da dinâmica e evolução da expansão urbana na
área da ZEIA dos núcleos urbanos Núcleos Marabá Pioneira (NMP), Nova Marabá (NNM) e Cidade Nova
(NCN). Para assim, confrontar os dados gerados e obtidos acerca da ZEIA com o Plano Diretor Municipal –
(PDM) e apresentar a diagnose geotécnica da poligonal atual, bem como sua dinâmica do uso e ocupação do
solo. Os recursos metodológicos baseiam-se a partir de uma análise multitemporal que tem por aplicação as
técnicas de geoprocessamento utilizando imagens históricas do Google Earth Pro georreferenciadas no software
QGIS, dados altimétricos, assim como, informações a respeito da expansão urbana, pedologia, geomorfologia e
geologia local além do mapeamento geológico/geotécnico nos Núcleos (NMP), (NNM) e (NCN), que margeiam
os rios Tocantins e Itacaiúnas, inseridas na delimitação do PDM. Os três núcleos urbanos apresentaram
problemas geológicos/geotécnicos similares, tais como, enchentes, supressão vegetal, uso inadequado do solo,
construções irregulares, aberturas de ravinas e voçorocas advindas sobretudo de fatores antrópicos e ambientais.
Assim, é essencial que a gestão pública ao editar seu PDM coloque em aplicação medidas de monitoramento
constante sobre as áreas de preservação, sejam elas através de imagens aéreas e/ou visitas in loco.
Apoio: Grupo de Pesquisa em Tecnologias do Ambiente Construído.
Palavras-chave: ZEIA, Mapeamento geológico-geotécnico, Poligonal.
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A RISCOS DE EROSÃO
E MOVIMENTAÇÃO DE MASSA, NO NÚCLEO URBANO DA CIDADE DE MARABÁ - PARÁ: UM
ESTUDO DE CASO NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Gustavo Coelho de Souza1, Geane do Carmo Borges2, Antonio Carlos dos Santos Nascimento Passos de
Oliveira³, Cristiane Marques de Lima Teixeira4
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As formas de uso e ocupação do solo das cidades amazônidas são produtos das dinâmicas territoriais
incentivadas pelas macropolíticas públicas que, supostamente, visavam desenvolvimento regional. A cidade de
Marabá, como um expoente delas, passou por um expressivo crescimento populacional e enfrenta os dilemas do
planejamento urbano não estar ao mesmo passo desse fenômeno. Apesar das políticas de ordenamento territorial,
não se conseguiu alcançar um cenário adequada que apontassem a proteção do meio ambiente de maneira ativa.
Nesse contexto esse estudo visa identificar as áreas suscetíveis a riscos geológicos na área urbana da cidade de
Marabá (na região Sudeste do Estado do Pará), uma vez que a cartografia presente no Plano Diretor Municipal
das cidades amazônidas ainda são frágeis nesse aspecto. Para isso, foram adotadas técnicas de geoprocessamento
utilizando imagens históricas do Google Earth Pro georreferenciadas no software QGIS, dados altimétricos,
assim como, informações a respeito da expansão urbana, pedologia, geomorfologia, estudos baseados na
geologia local, além do mapeamento geológico feito na área. A área de estudo está localizada mais
especificamente nos dois núcleos principais do município, intitulados Cidade Nova e Nova Marabá, que é uma
região que faz confluência com os rios Itacaiúnas e Tocantins. O enfoque dessa identificação buscou
correlacionar aos processos erosivos e movimento de massa ocasionados pelo processo de ocupação desordenada
na área de estudo, permitindo delimitar as áreas passíveis à riscos geológico/geotécnicos dos núcleos Nova
Marabá e Cidade Nova, como também as suscetíveis a erosão e movimentação de massa (deslizamentos).
Confrontando com as cartografias existentes e delimitações da ZEIA, pode-se elaborar um mapa de zonas de
riscos geológico/geotécnicos oriundos dos processos erosivos e de movimentação de massa (deslizamentos), nos
núcleos especificados, mostrando pontualmente as relações entre processos de urbanização com a geologia. Os
núcleos Cidade Nova e Nova Marabá apresentam problemas similares relacionados a processos erosivos,
ocasionados devido à fatores antrópicos oriundos das grandes ocupações urbanas ocorridas de forma
desordenada, com o uso e ocupação do solo acompanhado de uma expressiva supressão da vegetação nativa
ocasionando com isso uma instabilidade no solo.

Apoio: Grupo de Pesquisa em Tecnologias do Ambiente Construído.
Palavras-chave: Ocupação desordenada, Erosão, Movimentação de Massa.
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USO DE FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DE VALORES DE
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NUMA ÁREA DE RECARGA DO AQUÍFERO GUARANI.
Marcelo E. Dias de Oliveira 1, Rodrigo Esteves Rocha 2, Didier Gastmans3, Marcelo Donadelli Sacchi4.
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As áreas de recarga de aquíferos são de especial interesse na gestão de águas subterrâneas. As propriedades
hidráulicas na zona insaturada controlam a infiltração e o movimento de água e solutos, influenciando aspectos
como a recarga e o movimento de contaminantes. Assim, informações sobre condutividade hidráulica (K) e sua
variação espacial são pré-requisitos para a compreensão e modelagem de processos de fluxo e transporte.
Entretanto, os custos para determinação de K no campo podem ser altos e o trabalho demorado. Além disso, a
condutividade hidráulica na zona não saturada apresenta considerável variabilidade mesmo em pequenas áreas.
Numa área de recarga de um aquífero, seria virtualmente impossível captar essa variabilidadede maneira rápida e
econômica, por meio de medições de campo. Assim, nas últimas décadas foram desenvolvidos métodos para
determinação de valores de K baseados em propriedades do solo mais fáceis de serem medidas, tais como textura
e granulometria. As chamadas funções de pedotransferência (FPTs) foram desenvolvidas a partir de dados
empíricos e calibradas usando-se bancos de dados de propriedades hidráulicas de solos. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a viabilidade do uso de diversas comumente utilizadas FTPs, na determinação de valores da
condutividade hidráulica saturada (Ks) em uma área de recarga do Sistema Aquífero Guarani (SAG). Dessa
maneira, foram calculados valores de Ks a partir da análise granulométrica de 35 amostras de solo coletadas em
uma área de 41 Km2. Os resultados obtidos foram comparados com medidas de Ks feitas “in situ” pelo método
do permeâmetro de Guelph, que é amplamente utilizado para esse fim. Os valores de Ks obtidos pelas PTFs
quando comparados individualmente, diferem muito dos obtidos pelo permeâmetro, sendo a diferença em alguns
casos de mais de uma ordem de magnitude. Entretanto tais valores são semelhantes quando comparadas as
médias de cada método de PTF com a respectiva média dos valores obtidos pelo permeâmetro. Os resultados
mostram que o uso de FTPs é viável para determinação de Ks quando considerada toda a área da bacia, mas não
é viável para a uma caracterização de alta resolução, ou seja, considerando-se medidas pontuais. Com o trabalho,
portanto foi possível determinar a viabilidade do uso de PTFs bem como caracterizar a variabilidade das
propriedades hidráulicas na referida zona de recarga. Dessa maneira, obteve-se também um importante conjunto
de dados que podem ser usados em futuros estudos de modelagem de fluxos na área, auxiliando a tomada de
decisão e gerenciamento do aquífero.
Apoio: Fapesp – projeto nº 2018/06666-4, CNPq - Bolsas n°154684/2018-0 e n°800571/2016-9
Palavras-chave: Sistema Aquífero Guarani, Condutividade Hidráulica, Funções de Pedotransferência.
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CARTA DE POTENCIAL PARA EXPLORAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM
AQUÍFERO FRATURADO NOS MUNICÍPIOS DE EMBU DAS ARTES E ITAPECERICA DA
SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO
Thaiz Lima de Oliveira¹, Edilson Pizzato¹, Amélia João Fernandes², Marsis Cabral Junior³
1 Universidade de São Paulo (thaiz.oliveira@usp.br, pissato@usp.br)
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A área de estudo deste trabalho compreende os municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, localizados
dentro da Região Metropolitana de São Paulo, a oeste da cidade de São Paulo. Estes municípios inserem-se no
contexto geológico do Complexo Embu, representado por rochas pré-cambrianas metamórficas e graníticas que
constituem aquíferos fraturados conhecidos como Sistema Aquífero Cristalino. O objetivo deste estudo é
fornecer subsídios técnicos aos municípios no que diz respeito ao potencial para a exploração de água
subterrânea, com indicação de áreas sugestivas de melhores vazões, e com águas de boa qualidade, visando a
locação de novos poços tubulares. Como produto principal, pretende-se fornecer aos municípios uma carta de
potencial para exploração de água subterrânea em escala 1:25.000 e, como subprodutos, serão gerados mapas
básicos relacionados aos estudos do meio físico. Os mapas foram produzidos utilizando técnicas de
geoprocessamento para espacialização das informações, e os principais condicionantes geológicos que
influenciam o fluxo da água subterrânea em aquíferos fraturados foram classificados em categorias com base em
revisão bibliográfica. A cada condicionante é atribuída uma nota de relevância e todas estas notas irão compor
uma média ponderada que irá classificar áreas em maior, intermediário e menor potencial para exploração de
água subterrânea. A revisão bibliográfica indica que os principais condicionantes que influenciam o fluxo de
água subterrânea em aquíferos fraturados são: tectônica e litologias. A tectônica influi nos parâmetros
geométricos da rede de fraturas, como: abertura de fraturas; conectividade; densidade; rugosidades das paredes
das descontinuidades; existência de material de preenchimento e relação espacial entre diferentes famílias de
fraturas, sendo estes dados obtidos em trabalhos de campo. O traçado de lineamentos auxiliam na inferência dos
principais trends estruturais de uma área. Outros parâmetros de destaque são espessura de manto de
intemperismo e compartimentação de relevo, que também serão incorporados na análise do potencial para
exploração de água subterrânea.
Apoio: Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT.
Palavras-chave: água subterrânea, aquíferos fraturados, geoprocessamento.
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MAPEAMENTO DIGITAL DA COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:
RESULTADOS E PERSPECTIVAS
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A Prefeitura de São Paulo finalizou, como parte da atualização do Mapa Digital da Cidade, o trabalho de
Mapeamento Digital da Cobertura Vegetal do município, nas escalas 1:1.000 e 1:5.000, que propõe a
classificação inédita das ocorrências de vegetação em 15 tipologias distintas. Sob orientação da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), responsável pela coordenação técnica do mapeamento no
âmbito do Projeto de Mapeamento Digital da Cidade de São Paulo (PMD-SP), o consórcio contratado extraiu as
classes de vegetação por meio da fotointerpretação de ortofotos RGB e IrRB de alta resolução espacial (12,5 cm
de pixel), especialmente apoiada por dados altimétricos provenientes de perfilamento laser (LIDAR). As
informações e feições compiladas no processo de vetorização foram editoradas, tratadas geometricamente e
topologicamente para uso em Sistema de Informação Geográfica - SIG, sendo consideradas como base de
referência as feições estruturantes do Mapa Digital da Cidade, como sistema viário e hidrografia. Deste modo, o
mapeamento da vegetação constitui base contínua, com polígonos representativos de uma mesma categoria sem
recortes, com topologia garantida e geocodificados. Destaca-se a geração de Modelo Tridimensional de
Vegetação, que considera toda a vegetação da cidade situada a partir de 2m de altura do solo e deu conhecimento
das diferentes alturas do dossel de vegetação, que possibilitaram indicar os diferentes graus de maturidade e de
regeneração das matas da cidade. A SVMA trabalhou a definição das classes de vegetação, a coordenação e
execução de projeto-piloto, a avaliação de qualidade de todos os produtos do mapeamento, bem como a
elaboração de relatório final com análise da distribuição espacial da cobertura vegetal no município. O
mapeamento propõe conciliar a significância ecológica da vegetação e sua relação com as dinâmicas de uso e
ocupação do solo, o que auxiliará as ações da Prefeitura para a construção de políticas públicas positivas que se
relacionam com o Planejamento Ambiental, a Arborização Urbana, a Gestão de Áreas Verdes e o enfrentamento
dos desafios da Mudança Climática no município.
Apoio: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo (SF-SP); Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano de São Paulo (SMDU-SP); Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São
Paulo (PRODAM-SP).
Palavras-chave: vegetação, mapeamento, sensoriamento remoto.
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CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS HIDRELÉTRICAS NO BRASIL
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Nossa matriz energética é composta basicamente de origem hidráulica e se torna importante ter uma análise mais
precisa da quantidade de matérias-primas utilizadas na construção de barragens de hidrelétricas, visando elaborar
inventários mais precisos no tocante às emissões de GEE de materiais utilizados nestes empreendimentos desta
natureza. Assim, uma ferramenta bastante útil, porém ainda muito incipiente sendo usada é a Avaliação do Ciclo
de Vida (ACV). Consequentemente, a análise de inventário e a interpretação dos dados de todo o ciclo de vida
da fonte hidráulica é de suma importância em vista de sua enorme representatividade no Brasil (65,2%) e
propiciará maior clareza na tomada de decisões. O trabalho avaliou a importância de se analisar as matérias
primas usadas nas atividades relacionadas à construção e operação de barragens para produção de energia
hidroelétrica, contribuindo com o avanço do conhecimento acerca do uso de materiais que proporcione um
menor impacto ambiental neste tipo de fonte energética. Para tanto, contou com revisão bibliográfica sobre o
tema, os métodos construtivos empregados na execução das obras, características técnicas e as metodologias
usadas para a determinação dos componentes utilizados na produção de energia hidroelétrica usando ACV. Os
resultados mostraram que cada ACV se baseia nos mesmos princípios e com um leque ampliado de aplicações
desde as pegadas de carbono, declarações ambientais de produto e balanço de consumo de água, entre outras.
Observa-se que a realização de uma ACV envolve uma série de etapas importantes que devem ser cumpridas,
tais como levantamento de dados de fluxo de matéria e energia ao longo do ciclo de vida e a correlação desses
dados com os impactos ambientais associados são consideradas as mais trabalhosas, além disso, dependendo do
escopo definido no estudo, por isso demandam grande volume de dados e de cálculos que tornam difícil a
realização da ACV sem ajuda de ferramenta computacional. Por isso programas computacionais vêm sendo
desenvolvidos (Umberto, SimaPro, GaBi, Team, openLCA, entre outros), pois disponibilizam bancos de dados,
o que minimiza o tempo com relação à coleta dos mesmos, como também realiza avaliação de impacto e
interpretação. Observou-se que cada um dos softwares existentes possui vantagens e desvantagens para serem
aplicados, principalmente porque a escolha destes deverá considerar: a) Importância dos pressupostos assumidos
implícita ou explicitamente na abordagem; b) Bases de dados dos componentes e adaptabilidade da situação em
causa; e c) Resultados e operacionalidade. Para empreendimentos hidrelétricos, notou-se que os principais
materiais usados são concreto e aço, principalmente à execução de obras civis (barragem, reservatório, canal de
adução e condutos forçados), além de equipamentos eletromecânicos (Grupo Gerador e Acessórios). Portanto,
ficou evidente a necessidade de se escolher e usar adequadamente um software de ACV para facilitar e tornar
mais eficiente os cálculos na construção de hidrelétricas para produção de energia hidráulica principalmente no
caso brasileiro, que possui extensões continentais e com enorme diversidade de características biogeoclimáticas,
onde atualmente deve ter como foco a utilização mínima possível de materiais extraídos da natureza, de forma
que o impacto ao meio ambiente não seja tão devastador.
Palavras-chave: análise do ciclo de vida, barragens, produção de energia renovável
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DIAGNÓSTICO DE RIOS EFÊMEROS URBANOS EM PORTO ALEGRE, RS
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Rios efêmeros, em condições naturais, são aqueles que ocorrem em curtos períodos de tempo, com altas
descargas derivadas de chuvas intensas. Nem sempre se desenvolvem pelos mesmos canais. A cada evento, é
possível que desenhem cursos diferentes. Em áreas urbanas, tem sido comum modificar profundamente a rede de
drenagem natural, mediante a retificação, impermeabilização do solo, e bloqueio do escoamento até o canal.
Quando de chuvas intensas, o escoamento superficial não é conduzido para os canais retificados e tampouco é
escoado pela rede de drenagem urbana. Como consequência, grandes volumes de água de chuvas intensas
acabam escoando pelo sistema viário. Pode-se, então, caracterizar um rio efêmero urbano como aqueles
formados fora do curso de drenagem, sobre vias e áreas urbanas, quando do escoamento por curto período de
tempo de grandes volumes de água. Desde as áreas elevadas até as mais baixas, os cursos efêmeros desenhados
sobre as vias e áreas urbanas ficam registrados por imensos depósitos fluviais. De sorte a caracterizar esses
depósitos em termos de sua geometria, estruturas e composição fez-se um estudo ao longo de um percurso em
uma encosta urbanizada do Morro Alto Petrópolis em Porto Alegre. Para tanto, utilizamos as técnicas de
descrição de fácies de depósitos fluviais, dimensionando estruturas e tamanhos de partículas. Foram
diagnosticadas três tipologias de depósitos, proximais intermediários e distais, localizados respectivamente nas
áreas mais íngremes, suaves e planas. Os depósitos proximais caracterizam-se por barras formadas por matacões
e blocos. Com espessuras de até 0,55 m, comumente exibem gradação lateral e imbricação de clastos. Os clastos
são constituídos por materiais urbanos diversos, desde meios fios (1,00 x 0,30 x 0,12 m), paralelepípedos (0,18 x
0,12 x 0,12 m), galhos de árvores. Os depósitos intermediários são constituídos por cunhas de areias muito
grossas a grossas, com blocos esparsos, de espessura até 0,20 cm. Verificam-se estruturas comuns como
gradação lateral e longitudinal bem como eventual imbricação de clastos. Por fim, os depósitos distais são
tipicamente formados por cunhas e lençóis de areia grossa a fina com gradação lateral e longitudinal.
Eventualmente, por processos de cavitação, esses depósitos podem também conter placas asfálticas de
pavimentação. Com base nas características texturais desses depósitos, pode-se estimar a velocidade da corrente
marcada pela deposição. Esses elementos são importantes para estabelecer potenciais riscos apresentados das
correntes efêmeras seja pela velocidade que as águas podem atingir, seja pela capacidade de erosão da
infraestrutura viária e de transporte de possíveis materiais eventualmente disponíveis nas vias e áreas da cidade.
O entendimento da dinâmica e o mapeamento dos cursos de rios efêmeros urbanos é uma condição para entender
a importância da infraestrutura natural da cidade e para evitar possíveis desastres.
Palavras-chave: GEOLOGIA URBANA, RIOS EFÊMEROS URBANOS, DESCRIÇÃO DE DEPÓSITO
FLUVIAIS URBANOS
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ESPESSURA DO MACIÇO DE RESÍDUOS DO ATERRO JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA A
PARTIR DE DADOS DE ELETRORRESISTIVIDADE
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Aterros controlados são considerados um destino intermediário entre lixões e aterros sanitários. Essas áreas se
baseiam no processo de isolamento dos antigos locais abertos de descarte, sendo implementados sistemas de
drenagem de chorume e gases, além da compactação e recobrimento de resíduos. Métodos geofísicos são
frequentemente aplicados na investigação de aterros devido à sua natureza predominantemente não-invasiva.
Apesar da interpretação de dados geofísicos nesses ambientes ser uma tarefa desafiadora, devido à resolução
necessária, à profundidade de penetração e à intensa heterogeneidade, podem ser obtidas informações detalhadas
e de baixo custo quando comparadas a outras formas de investigação direta. Além de ser amplamente aplicado em
estudos ambientais em áreas de descarte de resíduos, o método geofísico da eletrorresistividade também é uma
alternativa para estimar a profundidade do embasamento rochoso. Em um aterro, a espessura do maciço de resíduos
pode ser determinada devido ao considerável contraste de resistividade entre o lixo, chorume, solo e o topo
rochoso. Com pouco menos de 2 km² de área, o aterro Jockey Clube de Brasília (JCB) é uma das maiores unidades
de descarte da América Latina. Atualmente operando unicamente como Unidade de Recebimento de Entulho, a
área do aterro JCB é representada predominantemente por ardósia e metarritimito do Grupo Paranoá, com
ocorrência de solo saprolítico e latossolo vermelho-escuro. Durante as últimas duas décadas, análises geofísicas
no aterro JCB foram aplicadas com sucesso na caracterização do fluxo da percolação de plumas contaminantes.
Contudo, poucas são as informações quanto a geometria e espessura efetiva do maciço de resíduos na região.
Mesmo em locais antigos e controlados como o JCB, é possível que a forma final e a espessura do aterro não
estejam atualizadas ou inteiramente de acordo com as indicadas nos registros administrativos. O objetivo do
presente trabalho é trazer uma estimativa atual da distribuição de espessura do maciço de resíduos do antigo aterro
JCB, a partir de dados de tomografia de resistividade elétrica. Foram obtidos dados referentes a 5 perfis de 710 m
de comprimento cada. Foram utilizados os softwares Prosys II e RES2DINV, para filtragem e modelagem dos
dados, respectivamente. Baseado em prévias investigações geoelétricas nos limites da área de estudo, os modelos
apresentados neste trabalho sugerem um maciço levemente resistivo, assumindo predominantemente valores entre
10 e 20 Ω.m, atribuídos aqui a resíduos com chorume, sendo algumas áreas anômalas mais condutivas, com valores
inferiores a 10 Ω.m, correlacionadas a áreas com maior intensidade de chorume. A estimativa de espessura mais
significativa foi interpretada nas linhas localizadas ao topo do maciço, com 50 a 55 metros até o solo, seguido
mais a fundo pelo embasamento rochoso, ambos com elevados contrastes de resistividade. Espessuras menores
foram estimadas nas linhas laterais, entre 25 a 30 m. Uma cobertura mais densa de levantamentos elétricos pode
enriquecer a resolução do modelo proposto, assim como métodos sísmicos podem auxiliar na identificação de
locais de maior densidade no maciço, que prejudicam a homogeneidade do fluxo de chorume, bem como
parâmetros geotécnicos podem ser derivados a partir dos valores de Vp e Vs.

Apoio: Laboratório de Geofísica Aplicada da UnB.
Palavras-chave: Resistividade, aterros, espessura.
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ANÁLISE PRELIMINAR DA CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS HIDROPEDOLÓGICOS E
COVARIÁVEIS AMBIENTAIS MORFOMÉTRICAS E RADIOMÉTRICAS COMO SUPORTE AO
MAPEAMENTO E MODELAGEM DA VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO BÁSICA DOS SOLOS
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPI-MACACU
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O emprego de técnicas de mapeamento e modelagem digital de atributos oriundos dos solos vem crescendo na
última década atrelada à maior disponibilidade de dados digitais (dados abertos, repositórios, bancos de dados
geográficos online, imagens de satélite e drone, entre outros), na evolução das geotecnologia e capacidade de
processamento dos hardwares. Neste contexto, as constantes mudanças na dinâmica comportamental do uso e
cobertura da superfície terrestre enfatizam a necessidade de uma maior compreensão dos fenômenos a ela
relacionados, mediante a análise espacial de dados e monitoramento contínuo, procedimentos dos quais são
possíveis graças a aplicação do mapeamento digital e da modelagem de covariáveis ambientais. O conhecimento
aprofundado acerca das variáveis de entrada em modelos preditivos ambientais torna mais fidedignas e robustas
as informações produzidas, garantindo que os produtos cartográficos sejam representativos à realidade da área
estudada. A proposta desta pesquisa é analisar e correlacionar as covariáveis hidrológicas, pedológicas,
geológicas e morfométricas, extraídas a partir de Modelo Digital de Elevação (MDE) da bacia hidrográfica do
rio Guapi-Macacu, com dados amostrais de condutividade hidráulica saturada (Kfs) e textura do solo, coletados
em campo através de levantamento pedológico, e dados aerogamaespectométricos, obtidos no repositório do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), para avaliar a possível aplicação das mesmas e sua qualidade na
classificação hidropedológica, mapeamento e modelagem preditiva da velocidade de infiltração básica de água
nos solos da região. Para tal, foi gerado um Modelo Digital de Elevação com resolução espacial de 30 m, em
ambiente ArcGIS 10.5, e derivadas covariáveis hidrológicas, morfométricas e geológicas utilizando os módulos
de análise de terreno do software livre SAGA GIS. Com os mapas das covariáveis obtidas, foi realizada a análise
estatística descritiva dos dados a fim de verificar a relação entre estas, as amostras de Kfs e textura do solo e,
ainda, os dados gamaespectométricos interpolados com suporte do programa Oasis Motaj versão 8.3.3. Os
resultados mostram que as variáveis morfométricas do terreno possuem correlação positiva (ρ>0,8) com as
variáveis hidrológicas. Já as amostras de condutividade hidráulica saturada (kfs) evidenciam uma correlação
negativa (-0,8<ρ<0) com as variáveis morfometricas do terreno e, ainda, uma correlação positiva (0>ρ>0,8) com
as variáveis hidrológicas. A textura apresentou correlação positiva tanto com as variáveis morfométricas quanto
com as hidrológicas, além de alta correlação com o kfs, o que pode ser significativo na estimativa da infiltração
básica dos solos, já que os componentes silte, areia e argila estão diretamente associados a permeabilidade do
solo frente à água devido a suas propriedades (granulometria, densidade, outros). Já a gamaespectrometria
mostrou-se interessante para o mapeamento dos solos da região, evidenciando espacialmente a relação com
mineralogia dos solos da região (identificação de um perfil pela composição mineral de distribuição dos
elementos químicos nas camadas do solo), diretamente relacionados com a ocorrência de solos hidromórficos ou
não, os quais evidenciam a presença de água retida e/ou infiltrada nos solos. Conclui-se que o comportamento
das covariáveis hidrológicas e morfométricas associadas à geomorfologia e geologia da região apresentou
potencial para uso no mapeamento e modelagam da variabilidade espacial da textura e kfs dos solos, por
apresentarem autocorrelação de média a alta entre si.
Palavras-chave: Covariáveis do terreno, Modelagem Digital Preditiva, Infiltração básica dos solos.
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O mapeamento geotécnico é desenvolvido para adquirir, caracterizar e identificar feições do meio físico de
importância, entre outros objetivos, para o planejamento do uso do solo e de expansão urbana, com ênfase na
indicação de possíveis processos geológicos destrutivos que possam afetar as moradias e os moradores fixados
numa determinada região. Neste trabalho apresentam-se os resultados da atualização e da retificação de uma
parte da Carta Geotécnica do Rio de Janeiro, preparada na escala 1:10.000 (Geo-Rio, 1998), correspondente às
folhas 261D e 261F, que recobrem a área do bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele se integra ao
Projeto “Revisão e Atualização das 64 Cartas Geotécnicas”, inicialmente desenvolvido pela Subsecretaria de
Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e hoje levado adiante como uma atividade de extensão universitária
da disciplina Geologia de Engenharia, do curso de Geologia da UERJ. O objetivo do Projeto é, além de entender
as limitações do meio físico para a implantação de obras civis de infraestrutura, fornecer subsídios para a
avaliação, como parte dos projetos de licenciamento e ordenamento do uso do solo urbano no Rio de Janeiro, das
intervenções propostas por particulares e órgãos públicos municipais. Na área de estudo foram acrescidos à Carta
Geotécnica informações sobre a distribuição e a espessura dos solos aluvionares, sobre a profundidade do nível
d’água, e retificadas as unidades geotécnicas presentes na borda do Morro da Penha, em especial quanto à
presença de matacões e blocos rochosos, com volumes de até 500 m³, alguns dos quais, particularmente junto à
Escola Nossa Senhora da Penha, estabilizados com obras de contenção de grande porte, tais como contrafortes
atirantados e muros de arrimo, e também canaletas de drenagem superficial. A Carta Geotécnica na escala
1:10.000 gerada após o desenvolvimento do trabalho se revelou bastante diferente da original, em função da
definição do tipo de solo presente na baixada e da reclassificação dos materiais que compõem o Morro da Penha,
com a inserção de depósitos de tálus e a redefinição do domínio do solo residual jovem. Entende-se que as
modificações impostas ampliam a qualidade da carta geotécnica quanto à indicação do potencial de ocorrência
de problemas geotécnicos de ordem geológica. Para alcançar os resultados supracitados, foi necessário
desenvolver uma campanha de campo sistemática, recuperar boletins de sondagem do subsolo arquivados na
fundação Geo-Rio e organizar os dados coletados dentro da estrutura de um Sistemas de Informações
Geográficas (SIG), no qual a manipulação dos dados foi feita com o software ArcGIS 10.5. Conclui-se que o
trabalho da atualização e retificação das Cartas Geotécnicas, além de garantir a capacitação do estudante na área
de Geologia de Engenharia, pode servir à Prefeitura do Rio de Janeiro como um referencial para a atualização
dos seus produtos técnicos científicos.

Palavras-chave: Mapeamento Geotécnico, Carta Geotécnica, Morro da Penha
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NEW HYDROGEOCHEMICAL DATA FOR INTERPRETATION OF THE WATER-ROCK
INTERACTIONS IN GROUNDWATERS FROM DISTINCT AQUIFERS AT UNICAMP,
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Some studies have investigated the hydrogeochemical composition and hydrodynamical parameters of the
groundwater from the deep tubular wells (~200 m depth) at Unicamp campus. Despite this, there are
uncertainties about the hydrogeological characterization and the water-rock interactions acting in the study area,
which is complex and comprises three distinct aquifer systems: Crystalline (SAC), Tubarão (SAT) and Diabase
(SAD). The SAC is composed of crystalline basement rocks such as granites and gneisses, and it is of the
discontinuous type and semi-confined. The SAT consists of sedimentary rocks of the Itararé Subgroup (Paraná
Basin). The SAD is formed by basic intrusive rocks of the Serra Geral Formation, is discontinuous and is free to
semi-confined. The Unicamp area is 3.5 km2 with intense activities and daily circulation of ~50,000 people,
which has a monthly consumption of ~54,000 m3 of water. Three deep tubular wells named according to their
location (IMECC, IB, and FEF) have its groundwater conducted to the reservoir (TAC), which supplies 40% of
that demand.
A total of fifteen groundwater samples were collected in different sampling campaigns (2017, 2018 and 2019)
directly from the well pump with the chlorination system closed. Additionally, one tap water sample (T-LG),
which is supplied by the local wells, also was collected. Measurements of temperature, pH values, electrical
conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS) of groundwater samples were carried at the site. Alkalinity
parameter was determined by acidimetric titration. Filtered water samples (< 0.22 µm pore membranes) were
used in the determination of major ions by ion-exchange chromatography. The pH is close to neutrality to slight
alkaline (between 7.0 and 8.0), the temperature ranged from 23.9 to 27.8ºC, the EC values were high (from 236
to 351 µS∙cm-1) and TDS values vary between 0.153 and 0.228 g∙L-1. Bicarbonate and calcium constitute the
major ions however, Piper plot shows groundwater mixing as Ca+Na+Cl+HCO3 facies, especially for IB
samples. Such geochemical signature is typical of granite aquifer with feldspars, which can associate to SAC and
SAD. As previously reported, the SAC is the main source of constituents supplying for the wells in the study
area (IMECC and IB). The strong correlation between TDS, EC, and Na (r2 = 0.75) remarks about its influence
in the dissolved phase of the groundwater samples. Chloride median value (8.56 mg∙L-1) are similar than data
reported in previous studies. In contrast, sulfate content has a significative increase (median value from 1.17 to
2.91 mg∙L-1), especially for FEF samples up to three times (median of 16.1 mg∙L-1). According to optical
profiling data, the FEF well can reflect a mixed contribution of the three aquifer systems and, its samples were
the highest mineralized probably due to the strong water-rock interactions. Thus, the geochemical compositions
of TAC samples are close to FEF signatures, which can be due to the highest flow to the reservoir (17.0 m3/h).
Consequently, as expected, the tap water shows geochemical similarities with TAC samples. In general, the
groundwater samples reflect the water-rock interactions and other processes such as the dissolution of the
reservoir rocks.
Support: The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) – [Project Nr.
141880/2018-0]
Keywords: Hydrogeochemistry, Groundwater, Unicamp.
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Solos arenosos em áreas urbanas estão sujeitos a erosão linear, formando voçorocas. Da mesma forma, os
sistemas aquíferos arenosos em áreas urbanas estão fortemente ameaçados por diversas formas de contaminação
como vazamentos de tubulações, fossas sépticas e aterros. Neste trabalho vamos analisar alguns aspectos
geológico-geotécnicos de solos arenosos na Vila União, Zona Sul de Campinas, Estado de são Paulo. A Vila
União, é uma região ocupada a partir da metade dos anos 90. Os solos da Vila União se desenvolvem a partir de
rochas sedimentares arenosas do Subgrupo Itararé. Foram coletadas várias amostras indeformadas em dois locais
distintos para ensaios de granulometria e densidade dos sólidos. O perfil 1 é um talude de corte com 30 m de
extensão. A seção vertical analisada possuí uma espessura de 1,90m, de tons alaranjado e cinza, de textura quase
totalmente arenosa. O perfil 2 é um talude de corte com 25 m de extensão. O perfil possui uma fina camada de
solo com cerca de 90 cm de espessura capeado por uma fina camada de aterro com 30 cm espessura. Estes
materiais fazem contato abrupto com a rocha-matriz. A rocha matriz é um arenito fino de coloração rosaacinzentada, com estratificação cruzada. O perfil 1 tem a presença de um horizonte superficial (amostra 1A) com
predomínio de areia média e fina, tendo pouca areia grossa e 0% de areia muito grossa. o horizonte 1B, por outro
lado, tem mais areia muito fina e quantidades significativas de areia fina e média (18% e 29,4%
respectivamente). Já o horizonte 1B’ tem a mesma composição do horizonte 1A. O perfil 2 tem os dois
horizontes amostrados 2A e 2S muito parecidos. A única mudança significativa é a ausência de argila no
horizonte 2S, enquanto no horizonte 2A a argila chega a ser de 11,8%. Os resultados de massa específica dos
sólidos para 7 amostras em ambos perfis têm mediana 2,74 g/cm³, quartil superior 2,75 g/cm³, quartil inferior
2,72 g/cm³, máximo 3,91 e mínimo 2,03. Os solos estudados são predominantemente de fração areia fina a
média, com muita pouca argila. A massa específica apresenta valores médios que se aproximam dos valores do
quartzo (aproximadamente 2,65g/cm³). O valor próximo de 4 g/cm³, pode indicar a presença de minerais mais
densos, como por exemplo óxidos de ferro. Este dado pode ou processos singenéticos ao arenito ou, mais
provavelmente, ocorrência de processos de laterização. Os Solos da Vila União são solos lateríticos arenosos
finos porosos e permeáveis.
Apoio: PIBIC – UNICAMP, Instituto de Geociências, Laboratório de Solos FEC-UNICAMP.
Palavras-chave: Solos arenosos, granulometria, Densidade dos sólidos.
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ASSESSMENT OF RARE EARTH ELEMENTS IN INTERSTITIAL WATERS FROM SANTOSCUBATÃO ESTUARINE SYSTEM, SÃO PAULO STATE
Letícia Prado de Araujo1, Thaís de Paula Marteleto2, Robson Leocádio Franklin3, Wanilson Luiz-Silva4
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The Rare Earth Elements (REE) contents of interstitial waters from mangrove sediments in Santos-Cubatão
estuarine system were investigated in order to evaluate their fractionation and solubility. The area is highly
impacted by anthropogenic activities as a result of activities in the largest industrial park in Latin America.
Previous studies have reported expressive trace elements (e.g. REE) concentrations in sediments, water, and
biota from mangrove resulting in disequilibrium for the local aquatic ecosystem. A total of 10 interstitial water
samples were collected in mangroves substrate sediments in the Morrão (MOR), Cubatão (CBR) and Branco
(BRR) rivers by in situ equilibrium dialysis samplers (peepers). In each river, four samplers were arranged along
a 7.5 m long transect, with 2.5 m apart. Color labels were used to identify each one peeper, with black and blue
colors located closer to the mangrove and the green and red colors located closer to the main channel. This
sampling setup aimed at the evaluation the physicochemical contrast in the different sub-environments. The
temperature, pH, Eh, salinity, and electrical conductivity (EC) of interstitial water samples were carried out at
site with a multiparameter portable probe. Filtered (< 0.22 µm pore membranes) and acidified (HNO3 1% v/v)
aliquots were used for the determination of REE content by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Standard solutions and certified reference material (CRM) of river water SLRS-6 (NRC, Canada) and SRM 1640
(NIST) were used to evaluate the calibration and analytical quality of the measurements. The results showed that
the temperature ranged from 23.6 to 25.4 ºC, the pH was neutral (between 6.9 and 7.2), the Eh values ranged
from reducing (˗170.4; BRR) to suboxic conditions (80.1 mV; MOR), the salinity was typical for the estuarine
waters (between 16.6 and 22.2‰), and the EC values varied between 26.6 to 34.8 mS∙cm−1. The ∑REE values
were 224, 256 and 740 ng∙L−1 for CBR, MOR and BRR sampling sites, respectively. This study showed that in
more reducing conditions, the content of REE was higher, and the levels of these metals in sediment did not play
an important role on their solubility. The shale-normalized REEs patterns allowed anomalies to be visualized as
well as the fractionation between light (LREE) and heavy (HREE) quantified by the LaN/YbN ratio (La and Yb
normalized) at each sampled river. The REEs diagrams showed relatively flat patterns for LREE, with HREE
enrichment over LREE (LaN/YbN= 0.05 to 0.5), likely reflecting the influence of mixing estuarine inputs.
Support: The National Council for Scientific and Technological Development and University of Campinas
(grant PRP-FAEPEX).
Keywords: Rare Earth Elements, Interstitial waters, Santos-Cubatão estuarine system.
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DINÂMICA DO FÓSFORO EM TESTEMUNHO SEDIMENTAR DOS MANGUEZAIS DO
PARQUE NATURAL MUNICIPAL BARÃO DE MAUÁ (BAÍA DE GUANABARA/RJ),
GUARATIBA (BAÍA DE SEPETIBA/RJ) E DO MANGUEZAL PRESERVADO DO ESTUÁRIO DO
RIO MACACU, APA GUAPI-MIRIM (BAÍA DE GUANABARA/RJ)
1

Nascimento Silva, G., 1Moura, I.R., 1Goulart, L.F., 1Oliveira, G.B., 1Rodrigues, B.Q., 1,2Abril,G.Y., 1Díaz
Ramos, R.A., 3Metzger, E., 1Machado, W.
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Niterói, RJ 24020-150, Brasil – nascimento.grazielle@gmail.com
2
Laboratoire, Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) 7 UMR
5805, CNRS – Université de Bordeaux – Pessac, France
3
Laboratoire des Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles, UMR6112 CNRS LPG-BIAF, Université d'Angers,
2 Boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex, France

A zona costeira sofre crescente pressão de atividades antrópicas que levam à retenção ou um aumento
significativo nos níveis de contaminantes, como o fósforo derivado de efluentes urbanos. Dessa forma, esse
trabalho teve como objetivo de caracterizar os manguezais do Parque Natural Municipal Barão de Mauá (Baía de
Guanabara/RJ), Guaratiba (Baía De Sepetiba/RJ) e do manguezal preservado do Estuário Do Rio Macacu, APA
Guapi-Mirim (Baía De Guanabara/RJ) em relação à biogeoquímica do fósforo, avaliando o fracionamento entre
suas formas orgânicas e inorgânica em testemunhos sedimentares. Estes locais representam diferentes graus de
degradação de qualidade ambiental. Os testemunhos sedimentares foram coletados durante a maré baixa através
de tubos de acrílico, seccionados em intervalos de 1cm. Foi realizada a extração e determinação do fósforo
inorgânico e do fósforo total, enquanto o fósforo orgânico foi calculado pela diferença entre fósforo inorgânico e
fósforo total. As concentrações de fósforo total encontradas no testemunho do Parque Natural Municipal Barão
de Mauá variaram de 418,56 µg/g a 689,19 µg/g, no testemunho de Guaratiba as concentrações de fósforo total
variaram de 763,68 µg/g a 1125,35 µg/g e no testemunho de Guapimirim, as concentrações variaram variaram
de 940,79 µg/g a 1568,96 µg/g ocorrendo diminuição das concentrações com o aumento da profundidade do
testemunho. Seguindo a mesma tendência, as concentrações de fósforo inorgânico de Mauá variaram de 112,19
µg/g a 1858,40 µg/g, de Guaratiba de 763,68 µg/g a 1125,35 µg/g e de Guapimirim de 680,28 µg/g a 1172,34
µg/g também diminuindo com o aumento da profundidade do testemunho. Esse comportamento sedimentar
refletiu o histórico de deposição de fósforo devido o aumento do aporte de efluentes urbanos e desmatamento da
área. Houve uma predominância da fração inorgânica em todas as amostras analisadas. O aumento da
concentração de fósforo inorgânico está relacionado com efluentes domésticos e a intensa degradação do
manguezal na Baía de Guanabara. O sedimento pode apresentar uma importante eficiência em reter o fósforo
inorgânico devido a degradação na vegetação e o despejo de esgoto doméstico. No entanto, a baixa porcentagem
de matéria orgânica em sedimentos com vegetação degradada (no Parque Natural Municipal Barão de Mauá)
concorda com as menores concentrações de fósforo orgânico. Isto indica que o desmatamento do manguezal
pode afetar no aporte e na natureza da matéria orgânica e alterar as formas de retenção do fósforo pelos
sedimentos.
Apoio: CAPES, CNPq, FAPERJ
Palavras-chave: Fósforo, eutrofização, manguezal, fracionamento geoquímico.
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DISTRIBUIÇÃO E COMPORTAMENTO DE ELEMENTOS RADIOATIVOS NATURAIS E
CS-137 EM SOLOS DO ESTADO DA BAHIA
1, 2

Dias, F.O, 2 Ribeiro, F. C. A., 3 Viglio, E. P.
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A exposição humana à radioatividade é usual, uma vez que elementos radioativos naturais ou artificiais (238U,
226
Ra, 228Ra, 232Th, 40K e 137Cs) estão disseminados no ambiente. As concentrações destes são resultado dos fatores
de formação do solo como rocha, clima, relevo, vegetação, ação humana, tempo, etc. Estudos de distribuição de
radioatividade em solos têm sido realizados em diversos países com o objetivo de avaliar a exposição pública,
desenvolver mapas de radiação e verificar mudanças na radioatividade ambiental causada por atividades nucleares,
industriais e outras atividades humanas. Os estudos no Brasil foram conduzidos em áreas de radioatividade
ambiental elevada, restrito aos locais em que ocorrem anomalias radioativas, ou foram delineados para atender aos
objetivos específicos de cada pesquisa (por exemplo, para fins de monitoração ambiental). No sentido de realizar
o levantamento sistemático da radioatividade ambiental em larga escala no Brasil, foi criado pelo IRD em parceria
com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM, o projeto MAPRAD – Mapeamento da Radioatividade em Solos
Brasileiros. Os objetivos são determinar as concentrações dos elementos radioativos nos solos e estudar sua
contribuição para a dose efetiva anual para os membros do público, além de avaliar estatisticamente as
concentrações, correlacionando-as com variáveis ambientais (clima, relevo, geologia, características dos solos
etc), com intuito também de fornecer informações para estudos epidemiológicos e geológicos. Na Bahia foram
coletadas pelo Serviço Geológico do Brasil 185 amostras de solo (profundidade entre zero e 20 cm) e enviadas ao
IRD para a preparação e análise dos radionuclídeos. As amostras foram retiradas numa malha de 25 km, localizadas
principalmente na região centro-norte do estado. Após serem disponibilizadas e catalogadas em um banco de dados
na soloteca do Instituto, as amostras foram secas em estufa a 40ºC por 48 horas para reduzir a umidade. Em
seguida, foram peneiradas em peneiras de malha 2 mm e acondicionadas em potes de polipropileno de capacidade
250 ml, onde foram tampadas e seladas para impedir a perda de radônio. Após pelo menos 30 dias do selamento,
as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Radiometria Ambiental da Divisão de Radioproteção
Ambiental e Ocupacional do IRD e analisadas por espectrometria gama com detector de germânio hiperpuro. Os
resultados das análises foram igualmente inseridos no banco de dados do projeto MAPRAD e trabalhados
estatisticamente. A avaliação espacial da distribuição dos elementos foi realizada através de softwares de ambiente
SIG (sistemas de informação geográfica), realizando interpretação dos resultados de acordo com a geologia, clima
e solos. De posse destas informações, a distribuição e ocorrência dos radioelementos estudados são interpretadas
e os mapas de distribuição confeccionados através da técnica de interpolação por IDW (inverso da distância
quadrática).

Palavras chave: radionuclídeos naturais, solos da Bahia, geologia
Apoio: CNPq
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ELETRORRESISTIVIDADE E FOTOGRAMETRIA APLICADAS À DELIMITAÇÃO DO
SÍTIO ARQUEOLÓGICO MORRO DA QUEIMADA, OURO PRETO, MG
Vanessa da Silva Reis Assis1, Gustavo Wisinewski Gomes2, Lucas Aguiar Vita3, Nathan Davi Ribeiro Massote4,
Maria Sílvia Carvalho Barbosa5, Luis Artur Souza Oliveira6
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O Parque Arqueológico do Morro da Queimada é um sítio arqueológico com 67 hectares de área, localizado na
Serra de Ouro Preto, a 2 quilômetros do Centro Histórico da cidade, abrigando vestígios de residências e
atividades minerárias dos séculos XVIII e XIX, sendo um dos principais palcos da Sedição de 1720, conhecida
como Revolta de Felipe dos Santos. Durante essa revolta o Conde de Assumar decretou que as casas de Pascoal
da Silva Guimarães e de outros participantes da Sedição fossem demolidas e incendiadas, já que os mesmos
organizaram um motim para a deposição do conde e para a formação de um novo governo nas Minas Gerais.
Dessa forma, restaram apenas ruínas evidenciando que a área foi um dia ocupada. Dado esse cenário histórico,
vêm sendo realizados estudos arqueológicos por pesquisadores da área de Museologia, os quais delimitaram os
limites deste sítio com base nas ruínas existentes. No entanto, esses pesquisadores não têm informações de
subsuperfície. Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste em verificar a existência de ruínas não aflorantes e
sugerir uma nova delimitação com base nestas estruturas. Para tanto, utilizar-se-á um levantamento de
eletrorresistividade (EL). Esse tipo de levantamento consiste na utilização de uma corrente elétrica artificial
induzida no terreno por meio de eletrodos. Após a injeção da corrente, é feita a medida do potencial nos outros
eletrodos posicionados próximos do fluxo da corrente. Dessa forma, é possível diferenciar as regiões em
subsuperfície que apresentam menor ou maior resistividade. Inicialmente realizou-se um levantamento
aerofotogramétrico com auxílio de Drones, no intuito de obter os dados topográficos e sobre ele determinar os
melhores locais para o levantamento. Esse levantamento consiste em Caminhamentos Elétricos utilizando o
arranjo Dipolo-Dipolo com espaçamento dois metros. Dessa forma, foram levantados seis linhas num total de
aproximadamente 1000 metros lineares na área do parque para melhor caracterizar os limites do mesmo.
Acredita-se que as ruínas soterradas estejam relacionadas tanto à antigas habitações quanto à resquícios de
mineração, que, de maneira geral, se apresentam como altos resistivos. Com a injeção de uma corrente elétrica
artificial na superfície, esses materiais, por meio de suas propriedades físicas irão apresentar resistividades
diferentes do solo ao seu entorno, assim se destacando como anomalias. Concomitante aos levantamentos
geofísicos, foram realizadas descrições geológicas e geomorfológicas para complementação do trabalho. Após o
processamento dos dados em software, foram confeccionados perfis, mapas e modelos 3D permitindo uma
melhor visualização das estruturas em diferentes profundidades. A conclusão do trabalho de campo somado às
interpretações desprendidas, obteve um ganho no reconhecimento histórico da área e sua necessidade de
preservação, contribuindo com o turismo e infraestrutura do sítio. Além do ganho científico nos âmbitos da
Geofísica e Arqueologia.

Palavras-chave: geofísica, arqueologia, geoconservação.
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Caminhos do Passado na Exposição de Minerais e Rochas do Museu de Ciências da Terra – MCTer
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O prédio do Museu Ciências da Terra-MCTer, em estilo neoclássico, localizado na Urca, Rio de Janeiro, iniciou
suas atividades em 1908 para sediar o Palácio dos Estados, durante a Exposição Comemorativa do Centenário da
Abertura dos Portos do Brasil. A partir de 1909 abrigou o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil,
inicialmente junto com outros órgãos do Ministério da Agricultura, sendo posteriormente, a partir da década de
30, administrado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral. Está sob a gestão da CPRM (Serviço
Geológico do Brasil) desde o ano de 2012, e possui um acervo estimado em mais de 100.000 mil peças, estas
sendo divididas em amostras de minerais brasileiros e estrangeiros (7.000), rochas (12.500), além de meteoritos
(60) e fósseis (número indeterminado). Essa coleção vem sendo a depositária dos principais projetos geológicos,
de recursos minerais e recursos hídricos de todo o território nacional, e grandes nomes das geociências que
fizeram história em meio às primeiras investigações geológicas em território brasileiro deixaram sua
contribuição na construção do atual acervo do MCTer. A coleção do MCTer possui um valor histórico
incalculável, como repositório das primeiras expedições científicas, inicialmente chefiadas por geólogos norteamericanos e mais tarde pelo trabalho pioneiro de graduados da Escola de Minas de Ouro Preto. É totalmente
didática e acadêmica, exposta ainda no formato gabinete de curiosidades (Colecionismo), muito comum na
transição dos séculos XIX e XX, e serve ainda como guia orientativo de classificações mineralógicas e
petrológicas estabelecidas na literatura internacional. O presente trabalho propõe, através de estudos e pesquisas
em sistema de catalogação próprio, desenvolvido em uma parceria entre a Curadoria de Minerais e Rochas do
MCTer e a Divisão de Geoprocessamento da CPRM, resgatar os registros da construção desse acervo com
ênfase nos pesquisadores de considerada importância e pioneirismo nas Geociências, que contribuíram na
criação da coleção do MCTer ao longo de mais de um século de pesquisas. A metodologia consiste em uma
primeira etapa de consultas no sistema de catalogação digital para identificar as amostras históricas e os
doadores com relevância significativa para as Geociências no Brasil. A pesquisa se assemelha ao Google, tendo
como base referencial os campos nome, doador, localização e observações. A etapa posterior será uma pesquisa
em livros de tombo antigos, catálogos, fotografias, fichas, etiquetas, entrevistas, publicações e vasto material
bibliográfico, no intuito de identificar dados dos principais pesquisadores que construíram o atual acervo do
MCTer. De acordo com as informações obtidas, o resultado da pesquisa poderá gerar subprodutos, como a
biografia dos pesquisadores, mapas com a localização das amostras coletadas, focos de pesquisa de cada coletor
e exposições temáticas. Espera-se, com o desenvolvimento do projeto e os resultados obtidos, de alguma forma
proporcionar conhecimento ao público leigo e reativar a memória da comunidade geocientífica acerca do
trabalho dos cientistas que fazem parte dos primórdios da geologia brasileira e de um edifício que é um marco
histórico da cidade do Rio de Janeiro.
Apoio: CPRM – Serviço Geológico do Brasil
Palavras-chave: Museu, coleções, catalogação.
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ARTE ESTRATIGRÁFICA: CONCEITO E APLICAÇÕES NO ANTROPOCENO
Alex Ubiratan Goossens Peloggia1
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Propomos a denominação de Arte Estratigráfica à expressão artística visual de conceitos estratigráficos, que
pode ser caracterizada de duas maneiras básicas: (1) a representação pictórica elaborada a partir de conceitos
predefinidos, segundo uma intencionalidade do geocientista/artista (que podem ou não ser a mesma pessoa); (2)
pela interpretação, por parte do geocientista, de obras que, dotadas de realismo geológico, venham a ter
significado estratigráfico. Tais obras podem ser identificadas nas categorias de pintura (notadamente), escultura
ou outras, mas, inseridas no campo criativo, não se confundem com ilustração estratigráfica produzida
tecnicamente e comum nos textos didáticos. O conceito de realismo geológico, tal como proposto por Anna Reid
no estudo das pinturas do artista britânico Paul Nash, consiste em que tais obras podem ser percebidas
ontologicamente como material geológico (actual geological material) e colocam problemas e questões
propriamente geológicas ou, nas palavras da autora citada, em que a abstração da obra de arte é realizada como
parte da realidade material geológica e sugere novos modos de engajamento no contexto atual da investigação
geológica. Neste trabalho analisamos obras de arte estratigráficas de interesse para o estudo dos processos
geológicos e geomorfológicos relacionados à agência humana, ou seja, à formação de terrenos e paisagens
tecnogênicas e, dessa forma, ao advento do Antropoceno, especialmente as seguintes: (1) o Tríptico da Epifania
(ou da Adoração dos Reis Magos), de Hyeronimus Bosh, representando a formação de terrenos tecnogênicos
correlativos ao processo de urbanização; (2) as pinturas Inundação da Várzea do Carmo, de Benedito Calixto,
Paisagem com Rio e Barco ao seco em São Paulo - Ponte Grande, de João Batista Castagneto, e Rua 25 de
Março, de Antonio Ferrigno, correlativas ao processo de formação do estrato geológico antropogênico da cidade
de São Paulo; (3) as paisagens constituídas por terrenos tecnogênicos de bombardeio (warfare disturbed ground,
bombturbation facies) nas frentes de batalha da França e Flandres na I Guerra Mundial, de Paul Nash (A Shell
Bursting - Paschaendaele, We are making a New World e Ruined Country - Vimy), Christopher Nevinson (After
a Push) e Alexander Jackson (A Copse, Evening), que evidenciam os processos particulares de formação, a
configuração resultante dos terrenos e sua evolução pós-tecnogênica; e (4) as obras New Alfull Changes, de Alex
Peloggia, esta que propõe um diálogo entre a famosa litografia de Henry de La Beche sobre o “retorno dos
ictiossauros” e a ideia da redescoberta, no futuro, do estrato geológico humano, discutida por Jan Zalasiewicz, e
The Lost World of the Anthropocene, do mesmo autor, que trata tal tema com referência à obra ficcional de
Arthur Conan Doyle.
Palavras-chave: estratigrafia, arte, Antropoceno.
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EXCEPCIONAL SÍTIO PARA O ESTUDO DO QUATERNÁRIO CONTINENTAL
(INCLUINDO O ANTROPOCENO) NO VALE DO PARAÍBA DO SUL (TAUBATÉ, SP)
Alex Ubiratan Goossens Peloggia1
1
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Apresentamos neste trabalho as características de um sítio de interesse para o estudo de processos e registros
geológicos e geomorfológicos quaternários, incluindo-se aqueles de natureza antropogênica, relacionados ao
Holoceno superior e ao Antropoceno. Tratam-se de afloramentos e feições geomórficas distribuídas ao longo de
aproximadamente 1km ao longo do curso do ribeirão das Almas (entre as coordenadas UTM
457634mE/7440390mS a montante e 456047mE/7440306mS a jusante), integrante da bacia do rio Una, este um
afluente da margem direita do Paraíba do Sul. A área localiza-se no município de Taubaté, sendo parte da APA
federal Bacia do Paraíba do Sul, e tem bom acesso pela Rodovia Osvaldo Cruz (SP-125), a partir de Taubaté (e
das rodovias Presidente Dutra ou Carvalho Pinto) ou Ubatuba, até o Bairro do Registro. Podem ser observados
no local: processos de deposição atuais em canais entrelaçados (braided) com excesso de carga sedimentar;
processos de formação de planícies alveolares controladas por soleiras do embasamento cristalino, por erosão
lateral e meandramento; afloramentos de porções terminais de rampas alúvio-coluviais mostrando relações
estratigráficas de inconformidade angular e não-conformidade entre pacotes sedimentares e destes com o
embasamento cristalino; ao menos três níveis de terraços sustentados por aluviões antropogênicos (depósitos
tecnogênicos induzidos, também chamados de sedimentos de legado ou aluviões pós-assentamento). Dentre tais
terraços temos: (1) baixo terraço constituído por sedimentos arenosos relacionados aos canais entrelaçados
atuais, com estruturas sedimentares e tecnofósseis; (2) terraço intermediário (provavelmente antropocênico, isto
é, formados na segunda metade do século XX) sustentado por sedimentos também arenosos e bem estratificados,
com conglomerado basal e abundante registro de tecnofósseis (tecidos, borrachas e plásticos), e; (3) alto terraço
provavelmente relacionado ao Ciclo do Café, referível à Aloformação Rio Una, espesso de vários metros e
mantido por sedimentos arenosos e rudáceos bem estratificados, imaturos e mal selecionados, do tipo grauvaca
tecnogênica, com tecnofósseis raros, mas presentes (cerâmica e vidro), mostrando colorações secundárias,
relações estratigráficas de desconformidade na base e processos iniciais de formação de solo pedogênico no
topo. Todos os depósitos são apropriados para datação geocronológica (C14 ou LOE). Além da importância
relacionada às Ciências da Terra (estratigrafia do Quaternário – particularmente correlação geológica,
aloestratigrafia e morfoestratigrafia –, sedimentologia, geomorfologia, análise de terrenos antropogênicos) o sítio
deve ser considerado como registro geohistórico e geoambiental do Ciclo do Café no Vale do Paraíba e seus
desdobramentos posteriores, tendo assim também o caráter de registro geoarqueológico e significação no estudo
da arqueologia da paisagem histórica, o que reforça seu interesse como geopatrimônio. Além disso, a localização
do sítio e seu acesso facilitado potencializam seu interesse didático.
Palavras-chave: aluviões antropogênicos, processos quaternários, patrimônio geológico.
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Defendemos que alguns princípios fundamentais da curadoria de arte podem se constituir em fundamentos para
o trabalho com o patrimônio geológico e geomorfológico, natural ou antropogênico, agregando proposições algo
difusas na literatura e definindo um corpo conceitual unificado capaz de estruturar uma atividade profissional –
caracterizando-se a figura do curador como especialista e gestor – e a equivalente disciplina acadêmica. A partir
da analogia proposta, definimos a curadoria do geopatrimônio como o conjunto das atividades que vão desde a
investigação, seleção, catalogação e o inventário de sítios ou materiais de interesse, além de sua referenciação
cultural e histórica, até a forma de acesso do público aos elementos de patrimônio (EPs – sítios, afloramentos,
paisagens notáveis etc.), passando pelos aspectos de valoração, proteção legal, produção de referenciais
intelectuais, negociação com órgãos públicos e com as comunidades interessadas etc., no contexto do
gerenciamento de projetos de geoconservação e geoturismo. O objetivo da curadoria do geopatrimônio, como na
de arte, não é só “zelar pelas obras”, mas fornecer contextos que permitam que significados provenientes dos
EPs proliferem e repercutam no público, seja ele de especialistas em geociências ou não. Assim, a figura do
curador envolve a expertise do geocientista e a capacidade de colocar em discussão novas propostas e propor
debates originais por meio do “manejo” do elemento de patrimônio, levando em conta que a atribuição de
sentido a ele depende da forma pela qual é apresentado ao público. O curador exerce papel mediador nesse
acesso, ponderando que serão produzidas experiências sensoriais, intuitivas e intelectuais das quais decorrerão
elementos de reflexão e crítica em públicos de idades, formações, interesses e cultura diversos, o equilíbrio entre
os quais cabe ao curador. Além da dimensão didática – em relação à qual o curador deve dominar as abordagens
pedagógicas e gnosiológicas pertinentes –, as formas de seleção, apresentação e mediação utilizadas devem
estimular novos modos de ser e pensar, no contexto de um ambiente público e coletivo, potencializando e
realimentando o debate entre linhas de pensamento e interpretação. Como na “instalação” de uma mostra, o
acesso ao EP deve ser pensado de modo a conjugar de forma flexível o diálogo com o público e a manutenção e
da integridade do significado científico e cultural, para que, uma vez acessado, este inevitavelmente ganhe vida
própria. Um geossítio significativo deve se prestar desde à fruição estética até à exposição de arcabouços
teóricos e sua contestação, por meio da revisão do próprio EP sob as lentes de novas referências, sendo que o
interesse da “exposição” do sítio depende do modo como seus elementos são acessados, uma vez que há grande
limitação na disposição destes (um dado fixo), destacando-se características básicas, mas também apresentando
as qualidades particulares, difíceis de serem encontradas na observação isolada, bem como a possibilidade de se
perceber o objeto por vários ângulos.
Palavras-chave: curadoria, geopatrimônio, geoconservação.
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PONTE DOS JESUITAS, RIO DE JANEIRO: USO DE PETROGRAFIA NO ESTUDO E
CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO.
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A Ponte dos Jesuítas, tombo nº 3 de 1938 do IPHAN, localizada em Santa Cruz, bairro da zona oeste da
cidade do Rio de Janeiro, é considerada por muitos pesquisadores como a mais importante obra de engenharia
brasileira do Século XVIII. Construída pela Companhia de Jesus em 1752, a ponte integrava um complexo
sistema de drenagem dos terrenos da baixada entre Itaguaí e Sepetiba e tornou possível uma produção
agropecuária em grande escala em uma área originalmente pantanosa. Os religiosos, que eram versados na arte
da extração de rochas e da cantaria construíram a ponte em pedra, fato extraordinário no período, quando mesmo
pontes em madeira eram raras nas estradas coloniais. Entre os itens inventariados dos religiosos de Santa Cruz
constavam escodas e sutas para uso de canteiros, pedreiros e cavouqueiros,
Além de seu valor histórico como obra de engenharia, a Ponte dos Jesuítas é representativa da
arquitetura barroca do período. Estruturada sobre quatro arcos, passava sobre o Rio Guandú e possuía um
sistema de comportas móveis que controlavam o fluxo das águas sobre os campos produtivos. Em sua
configuração atual, a ponte possui 25 metros de comprimento e 5 metros de largura, com tabuleiro pavimentado
com blocos irregulares de pedras e parapeitos com oito colunas ornamentais dotadas de capitéis e pinhas. No
centro do parapeito, do lado jusante, há um dístico com frase latina e brasão jesuítico, sendo o conjunto formado
por diferentes tipos de rochas.
Os resultados desse trabalho, obtidos por meio da integração de dados geológicos, documentais,
iconográficos e um estudo sistemático dos elementos da ponte, demonstraram que o patrimônio passou por
várias intervenções desde a sua construção, com obras de maior envergadura ocorridas em pelo menos seis
episódios, entre os anos de 1847 e 2008.
A análise da estereotomia permitiu identificar a finalidade de diferentes peças no conjunto da obra. A
face leste da ponte apresenta cinco talhantes trapezoidais e as cantarias que revestem o interior dos túneis são
almofadadas, elementos esses adicionados com a função de diminuir o desgaste das paredes pelo atrito constante
das águas. Peças prismáticas de base triangular arrematavam a junção entre talhantes e pilastras. Sob um dos
arcos foi reconhecida uma área assoalhada própria para banhos.
Granada-biotita gnaisse e allanita granito são as rochas constituintes dominantes na construção. O estudo
petrográfico e o mapeamento da região permitiram localizar a proveniência dessas rochas como sendo uma
pedreira situada a dois quilômetros da Ponte dos Jesuítas e que ainda possui vestígios de extração. A rocha que
forma o brasão jesuítico tem origem distinta, tendo sido esculpido em calcário e é a única peça do dístico
identificada em todas as imagens históricas analisadas.
Observou-se que, nas intervenções mais recentes, a substituição de algumas colunas e de cantarias que
integram o dístico, foi realizada com peças trabalhadas em rochas sem equivalentes na geologia local. O uso de
rochas incompatíveis com a obra original demonstra a importância da participação de um petrógrafo em equipes
de restauração de monumentos.

Palavras-chave: petrografia arqueológica, engenharia colonial, cantaria.
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THE IMPACT OF THE NEW SCIENCE ON THE 19TH CENTURY BRAZILIAN
LITERATURE: ROMANTIC GEOLOGY IN NOVELS OF JOSÉ DE ALENCAR
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Geoethics values related to the practice of geology changed along history, affecting the society in many
aspects. During the 19th century, geological discoveries and new theories of Earth's evolution had a great
influence on European art and literature. The past revealed by geology was understood aesthetically by the
Romantic authors, poets, and painters. In Brazil, the influence of geology is recognized in the work of José de
Alencar, the most relevant author of the Brazilian Romantic Movement. In his novels, geological elements are
personified or, more often, used to express feelings or personalities. Mountains, rocks, caves, and rivers show
human behavior or turn into dark monsters with prehistoric forms. Anger, revenge, ambition, suffering and
repressed sexual desire are associated with volcanic or seismic activities. Stratigraphic inversion is perceived as
a symbol of disorder, just as the British and German Romantic poets.
For Alencar, the rock is often granite, which gives sublimity to the scenery and represents the "primitive
rock", symbolizing magnitude and mystery. The novels Os Contrabandistas, Cinco Minutos, Ubirajara, O
Gaúcho, O Tronco do Ipê, Sonhos D'Ouro, O Sertanejo, O Guarani, As Minas de Prata and Til have excerpts of
Romantic Geology. In Sonhos de Ouro, Alencar recognizes two contrasting scenarios of a view from Alto da
Tijuca: the gentle landscape on the continental side and the rugged terrain on the coast, displaying the oldest
rocks of the planet. This antagonistic view, also present in O Gaúcho, agrees with Thomas Burnet's 17th
aesthetic view, adopted by romantic poets in the late eighteenth and early nineteenth centuries. The displeasure
faced by the possibility of an igneous origin of some rocks expressed by Goethe is present in Til.
José de Alencar also makes use of empirical data from geological experiments in his novels. In As Minas de
Prata, O Guarani and O Tronco de Ipê, he addresses the issue of carbon polymorphs and makes analogies with
polarization and refraction of light through crystals.
Although the metaphorical use of geology can be found in his earliest novels, this becomes more often
when Jose de Alencar starts a relationship with Georgina Augusta Cochrane and her Scottish family. The
Cochranes admired mountains, and science and geology gained relevance in his books shortly after his marriage
to Georgina Cochrane. The Cochrane's family was led by a doctor who was also a bachelor in letters, and it is
very likely that geological publications – such as the works of their compatriots, James Hutton and Charles Lyell
- were the subject of their conversations, as well the romantic poems in which geology is
considered. Expressions and terms seen in Charles Lyell's Principles are frequent in volcano metaphors in his
novels.
Like the poets, José de Alencar made use of melodic units, with rhythm and poetic accentuation, which
hinders the translation of his novels. O Guarani and Iracema are the only ones translated into English. Thus,
although the number of references to geology in his work surpasses the number found in any European novelist
work, the aesthetic use of geology in his books was unknown until now.
Keywords: History of science, Brazilian literature, Romantic Geology
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O Parque Estadual da Fonte Grande encontra-se em uma unidade de conservação, situado no maciço central da
Ilha de Vitória, no Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Inaugurado em julho de 1986, o parque é estadual,
entretanto é administrado pela prefeitura de Vitória. Sua área atinge 260 hectares, praticamente toda coberta por
vegetação de mata atlântica e abrange os seguintes morros: Fonte Grande (maior área), Mulundú, Santa Clara,
Pedra do Vigia, Bastos e Pedra dos Dois Olhos. Apresenta um relevo acidentado e seu ponto culminante atinge
309 m, sendo o ponto mais elevado da capital. O parque situa-se no interior do maciço granítico Vitória, datado
em 500 M.a. U-Pb, que faz parte de um conjunto de intrusões em estágio pós-orogênico (Mapa Geológico do ES,
2013). O maciço é um batólito, com cerca de 10 km de diâmetro, constituído por rochas magmáticas mais
antigas, mais básicas e escuras, penetradas por fases magmáticas mais claras graníticas e recortado, em uma fase
final, por pegmatitos. A rocha mais comum na área do parque, aflorando em lajedos e matacões, é um granito
porfirítico cinza claro, com matriz de granulação grossa, constituída por feldspatos, quartzo, biotita, piroxênio
e/ou anfibólio, envolvendo pórfiros centimétricos de k-feldspato. Algumas vezes o granito envolve xenólitos de
rocha mais escura, não orientada e de granulação fina. Ocorrem também tipos com textura equigranular e
granulação grossa, na parte mais elevada do parque e tipos equigranulares e de granulação média a fina, em
Fradinhos. O parque possui sede administrativa, onde há um amplo estacionamento e o Centro de Educação
Ambiental (CEA) integrado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, que é um espaço
voltado para atividades pedagógicas que atendem escolas e comunidade em geral, com objetivo de estimular
reflexão, sensibilização e aprendizado sobre temas ambientais, buscando conservação, preservação e
sustentabilidade do bioma onde estão inseridos. O CEA tem um auditório, onde realiza palestras e promove
visitas monitoradas de educação ambiental em 10 trilhas no parque, que também despertam os sentidos
geográficos. O percurso inclui as trilhas: Pedra da Batata, Estrada Tião Sá, Mirante do Mangue, Caverna dos
Morcegos, do Alpinista, Pedra dos Olhos, Vale do Ganda e Ruínas da Fazenda Boa Vista, e outras atividades,
como a caminhada ecológica e o projeto lua cheia. Com localização e paisagens privilegiadas, o parque tem
mirantes naturais como o Mirante Sumaré e Mirante da Cidade, que proporcionam espetaculares e múltiplas
visões de Vitória e de seu entorno. No alto do Morro da Fonte Grande, porém fora da unidade de conservação,
existe uma pequena área com torres de rádio e televisão. Elas atraem a atenção de muitas pessoas que circulam
pela beira-mar e ajudam a direcionar os olhares para as belezas paisagísticas do parque. Pretende-se montar no
CEA uma coleção de rochas do parque e painéis com textos e fotos ilustrativas sobre a geologia do Maciço
Vitória e da área do parque, como incremento prático aos conteúdos sobre geologia, trabalhados nas escolas e
também para turistas.
Apoio: Museu de Minerais e Rochas e Pró-Reitoria de Extensão UFES. Prefeitura Municipal de Vitória.
Palavras-chave: Fonte Grande, geologia, educação ambiental.
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O espaço geográfico é detentor de características distintas em sua extensão que apresentam de valor inestimável
e que devem ser protegidas e preservadas. Geossítio é a ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade,
bem delimitado geograficamente e que apresente importante valor singular do ponto de vista científico,
pedagógico, cultural, turístico ou outro. A respectiva pesquisa visa o mapeamento, identificação e delimitação
dessas localidades com potencialidades para se tornar um Geossítio. A área de análise está localizada no
sul/sudoeste do estado de Minas Gerais, abrangendo uma área total de aproximadamente 1.065 km². No tocante
a aspectos físicos, Carmo do Rio Claro é composto por uma geologia bastante rica e diversa, possuindo diversas
litologias, com classificações genéticas variando de ígneas à sedimentares. As respectivas formações possuem
idades distintas que remetem ao Arqueano em áreas ígneas e metamórficas com remobilizações brasilianas (950
a 490 M.a.) até Neoproterozóicas do período Ediacarano (630-542 M.a) em áreas sedimentares e
parasedimentares. O clima predominante na região é o Tropical de Altitude, sendo que na classificação de
Köppen, é equivale ao tipo climático mesotérmico úmido (Brasil 1993). Sua Geomorfologia, faz parte do
Domínio Morfoestrutural dos Remanescentes de Cadeias Dobradas, composta pelos subdomínios da Região dos
Planaltos da Canastra em parte e Região dos Planaltos do Rio Grande, sendo que a forma de relevo atual é
decorrente da exumação de estruturas dobradas e falhadas ao longo de sucessivos ciclos de erosão das eras
Mesozoica e Cenozoica. Na pedologia da região sul de Minas existe um predomínio de latossolos vermelhos,
que ocupam em sua maioria as colinas, nos topos predomina-se os latossolos húmicos, e em seus interiores os
latossolos vermelho-amarelados. Os argissolos situam-se nas feições íngremes, podendo ser associados a
neossolos litólicos e afloramentos rochosos. Infelizmente, nosso país carece de inventários e mapeamentos de
cunho geológico que apresentem conteúdos e localidades relevantes para a efetivação da conservação e/ou
abertura para o turismo conservacionista. Neste sentido, essa pesquisa busca a identificação e mapeamento de
localidades no município de Carmo do Rio Claro MG que possuem potencialidades para Geossítio. Tal pesquisa
que está em seu término e empregou uma metodologia em etapas, sendo elas: O levantamento bibliográfico em
livros, revistas e artigos com a finalidade de análise da dinâmica da localidade, A visita empírica nas possíveis
áreas de sítios geológicos com a coleta de materiais (rochas e solos) e além de coordenadas geográficas, através
do GPS, para a geração de um mapa de pontos e a elaboração de um relatório final de geodiversidade, contendo
todas as devidas informações produzidas no decorrer da pesquisa e a análise laboratorial petrográfica e
pedológica, com material oriundo dos pontos de Geossítios. Teve-se como resultado parcial, a elaboração dos
mapas de aspectos físicos da localidade, a identificação de alguns pontos com potencial Geoturístico, didático e
científico como sítios arqueológicos, cachoeiras, mirantes ... E a devida análise laboratorial das coletas já
realizadas. Espera-se com a pesquisa proporcionar ao município em questão, maior conhecimento sobre sua
geodiversidade e promover formas reais de intervenção para a preservação de seus geossitios.
Palavras-chave: Geossítio, Geologia, Geoconservação, Carmo do Rio Claro.
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Embora o Brasil possua uma geologia bastante rica e diversa, a inventariação Geopatrimonial assim como as
pesquisas geológicas ainda são bastante escassas, o que impossibilita a compreensão total do espaço geográfico,
sua apropriação racional e sustentável. O conceito de Geossitio se vincula a concepção de que o espaço
geográfico é composto de uma vasta diversidade e que algumas localidades possuem valores singulares do ponto
de vista turístico, didático, científico e que devem ser identificas e preservadas. O município de Carmo do Rio
Claro é detentor de uma incrível geodiversidade e de uma geologia bastante rica, o que motiva a pesquisa de
mapeamento e a identificação dos geossitios aqui restritos a hídricos. Carmo do Rio Claro está compreendido
geograficamente no sudoeste do estado de Minas Gerais, tendo uma área de aproximadamente 1.065 km²,
situando-se sob litologias distintas, com classificações genéticas variando de ígneas à sedimentares. As
respectivas formações possuem idades distintas que remetem ao Arqueano em áreas ígneas e metamórficas com
remobilizações brasilianas (950 a 490 M.a.) até Neoproterozóicas do período Ediacarano (630-542 M.a) em
áreas sedimentares e parasedimentares. A área possui cerca de 212 km² de seu território alagado pelo
represamento da hidrelétrica Eletrobrás Furnas na Bacia do Rio Grande, o que concede ao município interesses
turísticos diversos, tomando-se como utilidade os recursos naturais disponíveis. Os geossitios hídricos detentores
de beleza cênica e interesses turísticos na localidade são diversos, estando inclusos, o próprio lago de Furnas,
cachoeiras como a cachoeira da alegria, Água Limpa, Poção e Pedra Molhada a qual possui uma instância de
preservação voltada ao turismo ecológico e onde outrora funcionava uma pequena estação geradora de energia
elétrica. A cidade alvo possui diversos localidades propícias para o enquadramento como geossitios hídricos,
entretanto grande parte estão inacessíveis e/ou compreendidas em propriedades privadas. O objetivo do estudo se
estrutura sobre a concepção de identificar pontos de interesse da geologia, categoriza-los sob a concepção
preservacionista e geoturística e possibilitar por meio do mesmo a criação estruturas de apoio junto ao poder
público Municipal para a apropriação total e irrestrita do seu espaço geográfico. Esta pesquisa que se encontra no
término e fora utilizada uma metodologia em etapas, sendo elas: O levantamento bibliográfico em livros, revistas
e artigos com a finalidade de análise da dinâmica da localidade, A visita empírica nas possíveis áreas de sítios
geológicos, retirada de fotográficas com escala e coordenadas geográficas, através do GPS, para a geração de um
mapa de pontos coleta e análise petrográfica no Laboratório de Geociências da UNIFAL, e posteriormente a
elaboração de um relatório final geodiversidade, contendo todas as devidas informações produzidas no decorrer
da pesquisa. Teve-se como resultado parcial, a elaboração dos mapas de aspectos físicos da localidade, a
identificação de alguns pontos com potencial Geoturístico, didático e científico como cachoeiras anteriormente
citadas e a devida análise laboratorial das coletas já realizadas. Espera-se com a pesquisa proporcionar ao
município em questão, maior conhecimento sobre sua geodiversidade e promover formas reais de intervenção
para a preservação de seus geossitios.
Palavras-chave: Espaço Geográfico, Geodiversidade, Geossítio. Geoturísmo.

288

ESTROMATÓLITOS BRASILEIROS
Carolina Rosa1, Daniel Dias Teixeira de Oliveira 2, Cristiano Nascimento³; Felipe Viana Antunes4; Neivaldo
Araújo de Castro5
1

Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: carolina.ufscgeol@gmail.com;
2 Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: ddias.oliv@gmail.com;
3 Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: topografianeo@gmail.com;
4 Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: f.viana85@gmail.com;
5 Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail: n.castro@ufsc.br.

Estromatólitos são estruturas biossedimentares laminadas atribuídas à união e aprisionamento de
sedimentos pela ação química de cianobactérias, algas e fungos em ambientes aquáticos rasos. O estudo de
estromatólitos no Brasil tem como marco inicial o trabalho de Almeida (1944), que destacou ocorrências no
grupo Itaiacoca. O estudo do tema auxilia diversos campos da geologia, como estratigrafia, em datações
relativas, paleontologia, permitindo a realização de reconstruções de paleoambiente e paleobiota, geologia
econômica, pois há grande gama de depósitos associados a essas estruturas, e geologia do petróleo, em estudos
de potencial rocha reservatório. A metodologia adotada no presente trabalho é uma ampla revisão bibliográfica
sobre os estromatólitos brasileiros, focando em 3 áreas de estudos: a primeira área compreende ocorrências
estromatolíticas proterozoicas no Grupo Itaiacoca, nas cidades de Nova Campina e Itapeva, sudoeste de São
Paulo; a segunda compreende ocorrências proterozoicas no Grupo Açungui (Formação Capiru), nos municípios
de Colombo e Almirante Tamandaré, sudeste do Paraná; a terceira inclui ocorrências holocênicas na Lagoa
Salgada, localizada no norte do Rio de Janeiro, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da
Barra. Em Nova Campina, os afloramentos ocorrem em antigas pedreiras desenvolvidas em metadolomitos, com
estruturas estromatolíticas colunares, e na pedreira Indumine, em metacalcários bastante argilosos e foliados,
sendo o pacote estromatolítico de aproximadamente 20 metros quase totalmente composto por Conophyton. Em
Itapeva, na pedreira Lavrinhas, composta por metadolomitos cinza claros, ocorrem exposições estromatolíticas
em formas colunares cônicas atribuídas a Conophyton. A Formação Capiru divide-se em três conjuntos
litológicos: Juruqui, Rio Branco e Morro Grande. No conjunto litológico Rio Branco, existem exposições
estromatolíticas presentes em calcários dolomitizados de idade neoproterozoica. Os principais estudos na região
concentram-se nas pedreiras Motin Pavi (Colombo), Morro Azul e Tranqueira (Almirante Tamandaré). Na Lagoa
Salgada os estromatólitos estratiformes são compostos de laminações plano paralelas a crenuladas, milimétricas,
micríticas, escuras e claras constituídas de calcita. Apresentam 21 espécies de cianobactérias, além de restos
esqueletais de moluscos, foraminíferos e ostracodes. Os estromatólitos do tipo domal apresentam-se como uma
estrutura compacta, coesa, porosa, litificada com formato de domo. Presença de cianobactérias, conchas de
moluscos e palinomorfos. As cianobactérias filamentosas contribuíram para a formação das laminações e
microgastrópodes contribuíram para destruição dessas laminações. É de extrema relevância a qualidade de
preservação dos estromatólitos para seu reconhecimento, caracterização e posterior classificação. Pela
constituição brasileira de 1988 o patrimônio paleontológico pertence à União. Grande parte dos afloramentos
citados no trabalho estão em área de mineração (ativadas e desativadas), implicando que a preservação desse
patrimônio fique ameaçada, visto o significativo interesse econômico. Há ocorrências estromatolíticas desde o
Arqueano até o recente permitindo que estudos estabeleçam comparações das condições pretéritas e atuais, já
que eles podem indicar mudanças ambientais. Salienta-se a necessidade de preservação dessas estruturas, para
que elas possam ser utilizadas em estudos posteriores.
Palavras-chave: paleontologia, estromatólitos, preservação.
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GEOTURISMO NO PARQUE ESTADUAL FORNO GRANDE, CASTELO (ES): RESULTADOS
PRELIMINARES
Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes1, Ana Carolina da Silva1, Igor Carvalho Nascimento1, Jeruza Lacerda
Benincá Barbosa1, Renzo Dias Rodrigues1
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O Parque Estadual Forno Grande (PEFG), no município de Castelo, sul do estado do Espírito Santo (ES), está
situado a aproximadamente 120 km da cidade de Vitória, ocupa área de 913,15 ha e é gerenciado pelo Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Está inserido na Região Turística Montanhas Capixabas que
tem forte influência de tradições culturais alemãs, italianas, austríacas, pomeranas e polonesas (música, danças e
gastronomia), intenso agroturismo e numerosos atrativos naturais (serras e cachoeiras). A revisão bibliográfica
sobre os aspectos do meio físico do PEFG (clima, hidrologia e hidrografia, pedologia e solos, geomorfologia e
relevo, geologia) e os conceitos e definições sobre Geodiversidade, Patrimônio Geológico, Geoconservação e
Geoturismo, possibilitou a elaboração de textos sucintos e simplificados acompanhados de mapas temáticos de
contextualização em níveis nacional, regional, estadual, municipal e local gerados em ambiente de Sistema de
Informações Georreferenciadas e esquemas com relações da Biodiversidade com a Geodiversidade, do
Patrimônio Cultural Brasileiro e Sistema Nacional de Unidades de Conservação com o Patrimônio Geológico e a
Geoconservação, e do Turismo Sustentável e Ecoturismo com o Geoturismo. O PEFG se situa no Domínio
Morfoclimático Mares de Morros e no Domínio Morfoestrutural Cinturões Móveis Neoproterozoicos (ou Faixa
de Dobramentos Remobilizados), na Região Geomorfológica Serra da Mantiqueira (ou Planaltos da Mantiqueira
Setentrional) e Unidade Geomorfológica Serra do Caparaó (ou Maciços do Caparaó/Caparaó II) com Modelado
de Relevo de Dissecação Homogênea com feições de topo do relevo convexas. O PEFG está situado
geologicamente na Província Estrutural Mantiqueira, em sua porção norte representada pelo Orógeno AraçuaíRio Doce e mais especificamente no Maciço Castelo, parte da anteriormente denominada Suíte Intrusiva Espírito
Santo e atual Supersuíte Santa Angélica/Suíte Castelo, que corresponde a um maciço plutônico zonado tardi a
pós-colisional do Cambriano com forma elíptica e alongada com direção NE aonde ocorrem: Granito fino,
Granito porfirítico, Zona mista, Diorito fino, Diorito médio e diques pegmatíticos em todos os litotipos do
maciço. As atividades de campo foram fundamentais para o reconhecimento geomorfológico e geológico e
levantamento dos principais atrativos naturais do PEFG, representados pelo Pico do Forno Grande e o Mirante
da Pedra Azul. O Pico do Forno Grande tem altitude de 2.039 m, é o segundo pico culminante do ES e sua trilha
foi reinaugurada em julho/2019 após mais de duas décadas de interdição devido aos impactos causados pela
visitação descontrolada. Ao longo da trilha do Mirante da Pedra Azul podem ser acessados os Poços Amarelos,
que são piscinas naturais situadas no Córrego da Campina com coloração amarelada e aonde os visitantes podem
tomar banho, sendo que na época das chuvas pode ser avistada também uma cachoeira com cerca de 30 m de
altura. A disponibilização em formato digital na página do PEFG de painéis e folhetos para os visitantes e
comunidade local e em formato impresso, juntamente com amostras representativas dos principais litotipos, no
seu Centro de Visitantes, poderá contribuir para sua sensibilização quanto à importância de conservação do
patrimônio geológico/geomorfológico e também para a divulgação do conhecimento sobre o meio físico do
PEFG.
Palavras-chave: Geoturismo, Parque Estadual Forno Grande, Castelo (ES)
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CÍRCULOS ARENÍTICOS DE SÃO ROMÃO/MG: ESTRUTURAS INÉDITAS DE ORIGEM
GEOLÓGICA OU ARQUEOLÓGICA?
Ulisses Cyrino Penha1, André Prous2
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Uma área situada no interflúvio do Urucuia e Paracatu, afluentes esquerdos do Rio São Francisco, São
Romão/MG, foi investigada visando elucidar a possível origem arqueológica de estruturas circulares em
arenitos ali existentes. A geologia do local abrange unidades litoestratigráficas neoproterozoicas, permocarboníferas e eocretáceas. A unidade mais antiga consiste em arenitos da Formação Três Marias (Grupo
Bambuí) expostos em amplos pavimentos (as “calçadas” dos moradores rurais), que localmente contêm
sulcos aqui atribuídos à glaciação permo-carbonífera da Formação Floresta (Grupo Santa Fé, base da Bacia
Sanfranciscana). Os sedimentos desta unidade consistem em matacões erráticos submétricos a métricos de
silexitos e BIFs dobradas e em arenitos com icnofósseis Diplichnites e Isopodichnus. A porção superior da
Bacia Sanfranciscana contém duas camadas de arenitos (2-5 cm espessura) vermelhos calcíferos contendo
ripples, intercaladas a camadas métricas de argilitos e folhelhos vermelhos fraturados, cuja desagregação
gera plaquetas que assoreiam as drenagens próximas. Tais sedimentos siliciclásticos provavelmente
pertençam à Formação Quiricó do Grupo Areado (Eocretáceo), formados em ambiente lacustre sob
condições áridas (playa lakes), o que é denunciado por camadas subcentimétricas de gipsita intercaladas
aos arenitos. Nódulos de óxidos-hidróxidos de ferro supergênicos com geometrias globulares e discoidais
(“pedras de índio”, dos moradores rurais) são encontrados em interseções de fraturas nas camadas de
arenitos. As 45 estruturas circulares (denominadas “rodas” pelos moradores) afloram em uma vertente
suave sob franco processo erosivo, totalizando menos que 3.000 m2, sendo restritas aos arenitos Quiricó.
Os seus diâmetros oscilam entre 0,58 m e 3,20 m e ocorrem isoladas e “íntegras”; ou com seus contornos
circulares “demarcados” por linhas curvas, porém não isoladas ainda pela erosão; ou ainda justapostas
conformando arranjos de círculos. Nos primeiros trabalhos de campo, as seguintes evidências suscitaram
dúvidas no tocante à origem geológica ou arqueológica das estruturas circulares: 1-As bordas dos círculos
apresentam seções curvas (abauladas ou em gumes afiados, diversamente das fraturas que lhe são internas,
planas e retilíneas), como se tivessem sido desbastadas por ação humana; 2-O isolamento de algumas
estruturas circulares, curiosamente resultantes de uma erosão “seletiva”; 3-A disposição em arranjos
supostamente “intencionais” impactantes na paisagem. Todavia, três constatações permitem admitir-lhes
uma origem geológica: 1-Onde os círculos não foram realçados pela erosão (o arenito externo da mesma
camada não foi removido), é possível supor que propriedades intrínsecas geram diferenças de porosidade,
tenacidade e espaçamento de fraturas, tornando o arenito “interno” menos poroso, mais compacto e com
fraturas mais espaçadas que o arenito “externo”; 2-Em dois locais escavados a superfície circular
parcialmente visível se prolonga por debaixo da camada de folhelho sobreposta, afastando a possibilidade
de a forma geométrica ser atribuída a intervenção humana; 3-Não foram encontrados nos arredores
vestígios antrópicos associados (de pedra lascada ou polida). O extenso pavimento de arenito da Formação
Três Marias com sulcos glaciais e o ineditismo (em território brasileiro) destes círculos justificam a sua
preservação como patrimônio geológico, ainda que sejam feições de pequena expressão em área.
PALAVRAS-CHAVE: ARQUEOLOGIA, CÍRCULOS DE PEDRA, PATRIMÔNIO GEOLÓGICO
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS PARA EXPOSIÇÕES INTERATIVAS DE ROCHAS E
MINERAIS NO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
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O edifício que abriga o Museu de Ciências da Terra (MCTer), localizado no bairro da Urca, Rio de Janeiro, foi
inaugurado em 1907. Em 1909 o prédio começou a adquirir a marca que o deixaria informalmente conhecido nos
dias de hoje como o Palácio da Geologia, quando passou a abrigar uma secretaria ligada a diretoria do Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil - SGMB. Posteriormente, o SGMB foi extinto, dando lugar ao
Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, criado em 1934, que manteve a coleção mineralógica,
como um registro do trabalho de geocientistas pioneiros, resultado de uma série de comissões geológicas e
geográficas que vinham sendo realizadas desde 1875. O Museu se aproximava a um gabinete de curiosidades –
nos moldes do final do século XIX – quando os Museus de Ciências se desenvolviam como instituições voltadas
ao trabalho de investigação científica e tecnológica, representando uma perspectiva progressista, fruto da
cooperação entre ciência, tecnologia e indústria. Atualmente gerenciado pela CPRM – Serviço Geológico do
Brasil, o MCTer conta com importante coleção geológica e paleontológica, sendo considerado um dos mais ricos
acervos da América Latina, constituído por fósseis, rochas, minerais, meteoritos e artefatos históricos. No
entanto, a exposição de rochas e minerais ainda apresenta a mesma disposição feita em 1981, reorganizada pelo
DNPM após um incêndio ter afetado parte da estrutura do órgão. A coleção mineralógica está exposta em
mobiliário que data do início do século XX. Com o intuito de tornar o conhecimento geocientífico mais palatável
e aproximá-lo da sociedade, bem como suprir a demanda do museu após o seu fechamento para reformas, foram
desenvolvidas exposições itinerantes com propostas interativas. A primeira delas foi a exposição “Explorando o
Planeta”, que envolveu os principais minerais de minério e o respectivo elemento químico extraído como bem
mineral. A novidade consistia em permitir ao público tocar no acervo e interagir com um showcase de minerais e
rochas, em conteúdo composto de descrições e fotografias elaborado para dispositivos Android (tablets),
permitindo consulta livre dos visitantes. Tamanho foi o sucesso que motivou a criação de uma nova exposição
intitulada “Geologia no Cotidiano”. Nela o público relacionava rochas e minerais a aplicações cotidianas, no
estilo “jogo da memória”. Além dessas, outras exposições foram pensadas e produzidas, sempre adotando a
premissa de tornar as rochas e minerais mais compreensíveis, convertendo o acervo não apenas num objeto
contemplativo, mas também de inclusão, caso da exposição de mineralogia montada para a percepção de
deficientes visuais, em parceria com o Instituto Benjamin Constant. A possibilidade dos visitantes explorarem o
mundo das rochas e minerais usando todos os sentidos – não apenas a visão – permite ampliar e transformar as
experiências pessoais. O conteúdo expositivo passa a ter maior interação despertando curiosidade e interesse. No
entanto, a preservação do acervo histórico e a conservação dos espécimes minerais ao longo do tempo marcam o
desafio do MCTer nos dias atuais, no sentido de criar novos artifícios e programas com foco preservacionista e
promover cada vez mais exposições interativas que priorizem o aprendizado das geociências.
Apoio: CPRM – Serviço Geológico do Brasil.
Palavras-chave: divulgação, museu, geociências.
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IMAGENS DO ANTROPOCENO NA LITERATURA: AS CIDADES AMALGAMADAS DE
ÍTALO CALVINO E A FORMAÇÃO DO ESTRATO GEOLÓGICO URBANO
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Conquanto surgido e desenvolvido no âmbito das Ciências Ambientais e das Geociências, o conceito de
Antropoceno, assim como o de Tecnógeno ou Quinário, teve precursores significativos nos campos da arte e da
literatura, refletindo a percepção, por parte dos artistas e escritores, das transformações sofridas pela paisagem
em função da particularidade da agência humana. Na forma de intuições criativas ou acuradas descrições
realistas, algo já estudado, por exemplo, na poesia chilena e na prosa de Euclides da Cunha, antecipam, como
ocorre na pintura desde o Renascimento até o moderno Hiper-realismo, a concepção de um mundo transformado
pela atuação da humanidade. Neste trabalho analisamos especificamente a visão dada por Ítalo Calvino, na obra
“As Cidades Invisíveis” (Le Città Invisibili), de 1972. Trata-se de um livro de geografia fantástica, em que se
sucedem descrições de cidades imaginárias nas quais, no entanto, encontra-se cuidadosamente dosado um
realismo plausível e universalmente (no sentido epistemológico) compatível com o fenômeno universal (no
sentido de global e mundial) da urbanização, possivelmente a expressão original mais notável e diferenciada do
Antropoceno. Nossa atenção recai especificamente no capítulo “As Cidades Contínuas 1”, em que se apresenta
Leônia, cidade que “refaz a si própria todos os dias”, o que expressa em sentido geoecológico a lógica perversa
do consumo de mercadorias em larga escala que se reflete, então, na produção de “lixo” (entendido amplamente
como resíduos e rejeitos de todos os tipos), ou “restos da existência do dia anterior”, que são depositados cada
vez mais para longe à medida que a cidade ela mesma se expande, e formados por novos materiais que se
diferenciam tecnologicamente com o passar do tempo, numa sugestão tanto do que seria a Lei de Walther
aplicada à formação do estrato geológico urbano em termos de correlação vertical e lateral, como da
configuração de um novo ciclo das rochas. O novo estrato é descrito como resultado da “solidificação de uma
couraça”, e sua expansão periférica só é contida pela amalgamação com os estratos de resíduos de outras
cidades, amalgamando-se por conturbação, mas então continuando sua acumulação vertical sobre os depósitos
mais antigos. Tal imagem literária reflete perfeitamente a realidade geológica tecnogênica de regiões
metropolitanas como a de São Paulo e seu processo de neoformação geológica, como evidenciado pelos perfis de
subsolo disponíveis e estudos realizados nas áreas de expansão urbana. O tapete de detritos periurbano de
Calvino é imediatamente comparável à pintura hiper-realista “Ao Sul do Calvário”, de Tomás Sánchez, e ambas
as obras trazem a mesma mensagem: o caráter insustentável do Antropoceno.
Palavras-chave: Antropoceno, literatura, arte.
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O JARDIM GEOLÓGICO DA UNESP – CAMPUS DE RIO CLARO (SP)
Raphael Parra1, Leonardo Francischi 1, Nadine Chiosini Pivetta1, Julia Mascia Ferreira da Costa1, José Eduardo
Zaine², Luiz Augusto Maia Costa³, Washington Barbosa Leite Junior³
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e-mail: raphaelparra95@gmail.com;
1 Pontifícia Universidade Católica, e-mail: francischi.leonardo@gmail.com;
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e-mail: nadinechiosini@hotmail.com;
1
Pontifícia Universidade Católica, e-mail: jumfc97@gmail.com;
2 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e-mail: jose.zaine@unesp.br;
3 Pontifícia Universidade Católica, e-mail: luiz.augusto@puc-campinas.edu.br;
3 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e-mail: w.leite@unesp.br;
1

No ano de 2019, o Curso de Graduação em Geologia da UNESP – Campus Rio Claro (SP) completa 50
anos de existência. Como forma de celebrar e materializar esta importante data, foi retomada uma iniciativa
outrora idealizada pelos Profs. Drs. Alexandre Perinotto e Peter Hachspacker: a construção de um Jardim
Geológico. Proposta por membros do Programa de Educação Tutorial - Grupo PET Geologia, estabeleceu-se
uma frutífera parceria com o Grupo PET Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, a fim de unir conceitos de áreas distintas e desenvolver um projeto qualitativo e multidisciplinar.
Jardim Geológico é a nomenclatura utilizada para definir um ambiente artificial composto por variados
elementos de cunho geológico, como amostras de rochas e fósseis, construídos com o intuito de expor materiais
e informações referentes à formação e evolução do planeta Terra. Constitui importante ferramenta no ensino das
geociências por proporcionar ao público, universitário ou não, um senso de Geologia mais realístico do que os
métodos tradicionais de sala de aula ou laboratório. De forma resumida, pode ser definido como um “museu a
céu aberto”, composto por elementos didáticos, interativos e inclusivos. Este trabalho visa apresentar o
desenvolvimento do projeto até o momento. Este novo projeto vem sendo pensado por representantes do curso
de Geologia desde 2018, quando foi realizada uma ampla pesquisa a cerca de exemplos de jardins geológicos
pelo mundo que pudessem embasar e inspirar a construção de uma unidade no campus da UNESP Rio Claro.
Também foi alvo de pesquisa e discussões o conteúdo geológico a ser implantado nesse ambiente e como este
poderia ser apresentado de maneira simples e acessível. Por fim, foram elaborados alguns modelos básicos que
materializassem as ideias levantadas e ilustrassem aquilo que se desejava como resultado final. Neste momento
surge a parceria com o Grupo PET Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, que se responsabilizou pela
elaboração de um estudo projetual arquitetônico e paisagístico. A partir de então, com reuniões presenciais e
visitas técnicas, alinharam-se os conceitos e ideias dessas duas diferentes áreas do conhecimento para
desenvolver um espaço científico, educativo e multidisciplinar. Como resultado deste trabalho, tem-se o estudo
projetual de um Jardim Geológico que trará um percurso através do tempo, desde a formação do planeta Terra,
passando pelos principais eventos, materializados em amostras de rochas e fósseis, até os dias atuais. Além
disso, contará com três praças que trarão temas como estrutura e composição da Terra, os supercontinentes e
geodiversidade da região de Rio Claro, ilustrados por placas, painéis e mosaicos. O Jardim foi pensado com a
intenção de criar um ambiente rico em conteúdo, de permanência agradável e que possibilite atividades de
pesquisa, ensino e extensão. Em suma, destaca-se a importância da parceria entre instituições e pessoas de
diferentes áreas, necessárias para concretizar a elaboração deste projeto que ficará de legado em recordação aos
50 anos do curso de Geologia. Cabe ressaltar ainda que para a implementação deste Jardim Geológico serão
necessários recursos financeiros e materiais que se deseja obter através de apoio, patrocínios e doações.

Palavras-chave: Jardim Geológico, Geologia, Arquitetura, Urbanismo.

294

USO EDUCATIVO DE GEOSSÍTIOS COMO REGISTROS DA HISTÓRIA GEOLÓGICA:
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Inventários sistemáticos do patrimônio geológico são ferramentas essenciais para avaliar a qualidade e a
quantidade de locais de interesse geológico em uma determinada área e devem preceder qualquer implementação
de estratégias de geoconservação voltadas a divulgação científica, popularização das geociências, geoturismo,
educação formal e não formal ou planejamento de geoparques. Quando adequadamente geridos, os dados obtidos
podem fornecer subsídios para que os órgãos administrativos, em diferentes escalas, utilizem as informações
geológicas na gestão do território e sirvam de base para o desenvolvimento de leis adequadas de proteção do
patrimônio geológico. Nesse contexto, os geossítios podem desempenhar um importante papel na percepção das
pessoas em relação aos elementos geológicos.
O inventário do patrimônio geológico do Estado de São Paulo, Brasil, foi o primeiro na América Latina a seguir
um método sistemático em escala estadual com a participação da comunidade geocientífica. O objetivo principal
foi selecionar geossítios que representassem a história geológica do estado e definir o cenário para futuras ações
de geoconservação com vistas à sua utilização para políticas públicas de conservação da natureza, de turismo e
de educação, entre outras. 142 geossítios foram inventariados com base no valor científico e foram utilizados
para compor um roteiro educativo ao longo das principais unidades geológicas que compõem o estado. O roteiro
é composto por 9 pontos, sendo 1 ponto na Bacia Bauru, 5 pontos na Bacia do Paraná e 3 pontos do domínio do
embasamento.
O roteiro tem início no geossítio “Intercalações conglomeráticas da Fm Marília”, topo da Bacia Bauru e que
representa a sedimentação em leques aluviais pós-Gondwana. Os 5 pontos seguintes ilustram, do topo para a
base, diferentes aspectos do magmatismo, da sedimentação e da tectônica da Bacia do Paraná, sendo compostos
pelos seguintes geossítios: “Contato Fm. Botucatu/Fm. Serra Geral” e “Cuestas basálticas de Pardinho”, como
representantes dos litotipos e formas de relevo associados ao magmatismo basáltico juro-cretácico que culminou
com a abertura do Oceano Atlântico Sul; “Arenitos asfálticos da Castelo Branco”, representando os processos de
geração e migração de óleo a partir dos folhelhos da Fm. Irati para os arenitos da Fm. Piramboia; “Contato Fm.
Corumbataí/Fm. Piramboia”, que constitui um excelente representante do contato entre os litotipos siltoargilosos e os arenitos da fase continental da bacia e “Fácies arenosa do Gr. Itararé no Parque das Monções”,
representante das sequências glaciais que ocorrem na base da Bacia do Paraná aflorantes no estado. As distintas
unidades que formam os terrenos pré-cambrianos foram exemplificados por meio de registros da tectônica
transcorrente (Geossítio “Zona de cisalhamento Itu”), rochas graníticas (Geossítio “Granito Itu no Parque das
Lavras”) e sequências metavulcano-sedimentares (Geossítio “Metaconglomerados do Grupo São Roque no
Rodoanel”).
Em conjunto, os geossítios constituem exemplos representativos da evolução geológica do estado de São Paulo e
fornecem informações significativas sobre os principais litotipos, processos e eventos geológicos. A utilização
do roteiro em aulas de campo do IGc/USP vem reforçar o uso educativo do patrimônio geológico e abre
discussões e perspectivas quanto à proteção do patrimônio geológico e à sua utilização para geoturismo e
educação.
Apoio: Programa Ciência sem Fronteiras (CAPES/MEC/CNPq), Proc. 075/2012
Palavras-chave: estado de São Paulo, patrimônio geológico, uso educativo
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PRELIMINARES
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A primeira fase do projeto de inventário do patrimônio geológico do estado de São Paulo (2013-2016) resultou
na seleção de 142 geossítios, distribuídos em 11 categorias representativas da evolução geológica do estado:
Terrenos Pré-Cambrianos, Rochas Graníticas, Mineralizações Metálicas Pré-cambrianas, Bacia do Paraná,
Magmatismo Mesozoico, Bacia Bauru, Rifte Continental do Sudeste, Evolução Continental e Costeira Neógena
e Quaternária, Unidades Geomorfológicas e Formas de Relevo, Sistemas Cársticos e Cavernas. Os geossítios
foram avaliados quantitativamente quanto ao risco de degradação e ao valor científico. Com base no caráter
dinâmico destes produtos, a segunda fase (2017-presente) tem se concentrado na sistematização das principais
informações sobre os geossítios e na consequente atualização dos dados e na avaliação quantitativa do potencial
de uso educativo e turístico, além da construção de parcerias com instituições públicas responsáveis pela gestão
do meio físico. A atualização foi feita com base tanto na exclusão, por meio da reavaliação e do monitoramento
das características que tornam o local relevante, quanto na inclusão de outros locais devido a novas pesquisas.
Assim, as características que fizeram com que cada geossítio fosse incluído inicialmente no inventário foram
reavaliadas, com a exclusão de cinco geossítios por decisão dos próprios proponentes e coordenadores das
categorias geológicas nos quais estavam inseridos. Os valor científico (VC) e o risco de degradação (RD)
também foram reavaliados e as avaliações quantitativas do potencial uso turístico (PUT) e educativo (PUE)
foram realizadas. As avaliações foram feitas utilizando a plataforma GEOSSIT do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), que é um sistema de cadastro e avaliação de geossítios e sítios da geodiversidade, que resulta em
valores que variam de 0 a 400. Os resultados das quantificações dos geossítios do inventário atualizado
indicaram VC de 150 a 390, RD de 95 a 400, PUE de 160 a 355 e PUT de 125 a 360. O inventário e a
quantificação são etapas essenciais nas estratégias de geoconservação, pois possibilitam a elaboração de listas
seriadas com as prioridades de proteção e diagnósticos de uso dos locais de interesse geológico identificados.
Por meio destes resultados, será possível fornecer dados que subsidiem a elaboração de medidas de
geoconservação futuras, que incluam o patrimônio geológico do estado em políticas públicas de conservação da
natureza, de educação e de turismo.
Palavras-chave: geoconservação, geossítio, inventário, quantificação
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ARCABOUÇO LEGAL RELACIONADO À GEOCONSERVAÇÃO DO SISTEMA AQUÍFERO
GUARANI (SAG) NO ESTADO DE SÃO PAULO
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O presente trabalho decorre do doutoramento em curso junto ao Programa de Ensino e História de Ciência da
Terra relacionado a levantar e sistematizar a Geodiversidade inserida na área do Sistema Aquífero Guarani
(SAG) no Estado de São Paulo, respectivamente representado pelas unidades geológicas que compõe o Grupo
São Bento da Bacia Sedimentar do Paraná, respectivamente Formação Pirambóia, Formação Botucatu e
Formação Serra Geral. Estas unidades afloram em todo o setor nordeste-central do estado, ocupando uma área de
cerca de 250.000km2 onde vivem cerca de 07 milhões de habitantes que utilizam ampla variedade de recursos
geológicos, com destaque as águas subterrâneas do SAG, que representa o maior manancial hídrico do estado e
tem sua importância estratégica em escala transnacional (Araujo et. Al, 1995) o que requer uso sustentado, seja
por meio de medidas estruturais e medidas não estruturais para garantir sua efetiva a proteção e conservação.
Dentre as medidas não estruturais incluem as educativas, informativas bem como medidas jurídicas legais que
possam instrumentalizar os órgãos gestores e fiscalizadores atuarem para a geoconservação, dentro de uma ótica
fundamental à preservação ambiental e desenvolvimento social. A metodologia aplicada incluiu o inventário da
Geodiversidade por meio da identificação dos Locais de Interesse Geológico (LIG´s) segundo proposta por
Garcia Cortés & Carcavilla, (2009) e dos valores da geodiversidade (valor intrínseco, cultural, etc.) conforme
preconizado por Gray, 2014. Dos 144 municípios levantados, 35 municípios possuem área total ou área superior
a 40% de área aflorante da Formação Pirambóia/Botucatu (área livre do SAG) e outros 109 tem sua área total ou
parcialmente aflorante sobre a Formação Serra Geral (área do aquífero fraturado e da porção confinada do SAG).
Deste conjunto identificou-se que 55% possuem alguma legislação municipal relacionada à geoconservação,
sendo todos instalados sobre áreas aflorantes do SAG. Em geral a legislação trata de ordenar o uso do solo e a
expansão urbana sobre áreas sensíveis (65%) seguido de base legal de restrição de uso das águas subterrâneas
(25%) e proteção ou disciplinamento de locais de lazer (cachoeiras, grutas) (10%). Identificou-se também
Unidades de Conservação (UCs) que são amparadas por legislação estadual e integram a base jurídica prevista
no SNUC (Lei Federal 9.985/2000). Neste caso a UCs contribuem indiretamente a preservação da
geodiversidade uma vez que todas tem como apelo temático a biodiversidade. Não foi encontrada legislação em
nível municipal que trate de modo específico e explícito a preservar LIG´s como elemento da geodiversidade
local ou regional. O aumento do conhecimento da geodiversidade regional no estado de São Paulo deverá
resultar em novos instrumentos legais voltados à geoconservação e ao patrimônio geológico no estado,
especialmente se tiver como foco abordagens e perspectivas de uso racional deste patrimônio.
ARAÚJO, L. M. et al. 1995. Acuífero Gigante del Mercosur en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: mapas
hidrogeológicos de las formaciones Botucatu, Piramboia, Rosario del Sur, Buena Vista, Misiones y Tacuarembó.
UFPR y Petrobras, 16p. Curitiba, Paraná – Brasil,
BRASIL. Lei no. 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm.
GARCIA-CORTÉS, A.G.; CARACAVILLA, L.U. 2009. Propuesta para la actualización metodológica del
invetario espanhol de lugares de interés geológico (IELIG). Versión 11. (12/03/2009). Madrid: Instituto
Geológico y Minero de España, 61p.
GRAY, M. 2005. Geodiversity and Geoconservation: What, Why, and How? The George Wright Forum, v.22,
n.3, p.4-12.
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VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO COM O USO DE TECNOLOGIAS
GEOESPACIAIS: UM ESTUDO NO GEOSSÍTIO BOUDINS DO TÔMBOLO DE CAMBURIZINHO
- LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
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A caracterização geológica de um geossítio é essencial no seu reconhecimento como parte do patrimônio
geológico de uma região, pois é o que revela sua relevância científica. Os geossítios inventariados numa dada
área podem, além disso, ter um importante papel na divulgação das geociências, graças ao potencial de uso
educativo e turístico. Neste contexto, as tecnologias geoespaciais podem se constituir em importantes
ferramentas na identificação e descrição das feições geológicas do geossítio e fornecer meios para a valorização
do local. O geossítio em foco neste trabalho situa-se no contexto geológico da porção central da Faixa Ribeira,
no município de São Sebastião e faz parte do inventário do patrimônio geológico do Estado de São Paulo.
Contém aspectos geológicos e estruturais que refletem processos atuantes do Proterozoico ao Quaternário. O
entendimento da evolução geológica do geossítio e a sua relação com a evolução geológica do litoral norte do
Estado de São Paulo revela a importância de sua valorização.
Através de revisão bibliográfica e descrição geológica de campo do geossítio, pode-se interpretar a história
evolutiva ao longo do tempo geológico associada ao local. Os litotipos fazem parte da unidade denominada por
autores de Complexo Costeiro. A foliação metamórfica da encaixante ortognáissica, os expressivos boudins
máficos métricos estirados e as dobras associadas, são relacionados à fase deformacional de amalgamento do
Gondwana Ocidental e ao fechamento do Oceano Adamastor, na geração da Faixa Ribeira durante o Ciclo
Brasiliano, no Neoproterozoico. Um dique basáltico de aproximadamente 100 m de extensão e os conjuntos de
fraturas são representativos da fase de fragmentação do Pangea e abertura do Atlântico Sul, com magmatismo
eocretáceo associado à Província Magmática Paraná-Etendeka e ao enxame de diques da costa sudeste. A Serra
do Mar e as Planícies litorâneas são aspectos marcantes da geomorfologia associada ao geossítio. O
desenvolvimento das planícies durante o Quaternário e o processo de deriva litorânea continental geraram a
feição de tômbolo do geossítio e a planície do rio Camburi. Todas as feições geológicas são marcantes e visíveis
no local, representando sua importância científica, didática e geoturística.
Foram obtidas imagens com VANT que deram origem a produtos como imagens panorâmicas e ortorretificadas,
modelos 3D e passeio virtual. Estes produtos dão uma visão representativa e exemplar do geossítio e podem ser
utilizados para fins geocientíficos, didáticos e de divulgação da geodiversidade e do patrimônio geológico. O
tratamento dos dados estruturais e descrição petrológica macro e microscópica dos litotipos, a interpretação
geológica e os produtos geoespaciais gerados são os objetos de resultado do projeto de pesquisa.
O trabalho realizado neste projeto revela a importante contribuição do uso dos produtos obtidos com imagens de
VANT na caracterização geológica e estrutural, obtendo uma visualização panorâmica e interativa do local que
complementa o trabalho de campo. Tais produtos também são importantes ao patrimônio geológico por se
constituírem registros desses locais. Além disso, o uso dos produtos em mídias interativas mostra-se um meio
eficiente de divulgação da geodiversidade, contribuindo com a valorização da geodiversidade.
Apoio: FAPESP - Proc. 2018/21738-1
Palavras-chave: Patrimônio geológico, tecnologias geoespaciais, geologia estrutural.
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MUNICÍPIOS, GESTÃO TERRITORIAL E GEOSSÍTIOS: ESTUDO DE CASO DO “LEQUE DE
ITATIAIA”, BACIA DE RESENDE (RJ).
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Há décadas o afloramento denominado “Leque de Itatiaia” é estudado por geocientistas e alunos de graduação e
pós-graduação, sendo objeto de diversos artigos científicos em publicações nacionais, monografias, dissertações
e teses. Situado no município de Itatiaia, o afloramento é acessado pela rodovia Presidente Dutra, sentido São
Paulo, seguindo pela rodovia BR-485 até o bairro Vila Pinheiro. O depósito sedimentar é caracterizado por uma
intercalação de conglomerados e arenitos compostos por clastos derivados do maciço alcalino de Itatiaia,
produzidos por fluxos trativos e gravitacionais, constituindo o exemplo mais importante e didático de um
depósito de leque aluvial em território fluminense. Está situado adjacente à borda principal da Bacia de Resende,
que constitui uma zona de falhas normais de orientação ENE-WSW. Na porção leste do afloramento, ocorre uma
camada decimétrica de arenitos finos e lamitos com elevado conteúdo de matéria orgânica vegetal, contendo
lâminas de antracito, que constitui a única ocorrência de carvão mineral do estado do Rio de Janeiro. O depósito
foi formado por fluxos gravitacionais que removeram a cobertura saprolitizada do maciço alcalino do Itatiaia, e
por fluxos trativos confinados em canais distributários de estilo entrelaçado, que retrabalhavam parcialmente os
depósitos gravitacionais. As fácies finas contendo matéria orgânica vegetal e antracito constituem depósito raro
nesse tipo de ambiente, representando provavelmente um canal distributário inativo, onde se instalou um
ambiente úmido e vegetado, sujeito a fluxos de baixa energia sob condições anóxicas. O afloramento representa
a porção proximal do leque, tendo sido definido como a seção-tipo do Membro Itatiaia da Formação Resende.
Segundo resultados obtidos após inserção de seu inventário e valoração na plataforma Geossit da CPRM, o
geossítio possui Importância Internacional. Há quatro anos, o terreno adjacente ao afloramento foi cercado e
ocupado com o aval da Prefeitura Municipal de Itatiaia, sendo iniciada a construção de moradias. A sociedade
civil de Itatiaia, representada pela Academia Itatiaiense de História, e professores do Museu Nacional/UFRJ e do
IGEO/UFRJ impetraram, após reuniões infrutíferas com integrantes da Prefeitura, representações no Ministério
Público Federal em Resende. A ação do MPF obrigou a Prefeitura a embargar a obra, sendo realizadas reuniões
de conciliação entre a comunidade acadêmica e o ocupante, este amparado pelo poder municipal. A continuidade
da obra levou o MPF a judicializar o caso em junho de 2019, sendo as construções embargadas pela Justiça
Federal em 18/06/2019. O “Leque de Itatiaia” constitui um dos mais icônicos afloramentos da Bacia de Resende
e vem servindo para o ensino de Geologia Sedimentar há pelo menos quatro décadas, além de possuir grande
importância científica. Por esses motivos, o afloramento e seu entorno deveriam ser integralmente preservados,
sendo sugerida a implantação de uma praça que contenha painéis interpretativos sobre o geossítio, para que os
moradores do município também possam conhecer esse pedaço da história da evolução da paisagem local. Este
caso ilustra exemplarmente a necessidade de inserção das informações sobre a importância científica e didática
da geodiversidade no âmbito da gestão territorial, que é papel institucional das administrações municipais.

Palavras-chave: geossítio, rochas sedimentares, geoconservação.
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O município de Campinas situa-se em uma região interessante do ponto da geodiversidade que mesmo
com a intensa ocupação urbana ainda possui extensas áreas rurais com paisagens bem distintas, onde
afloram rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Na área do município e arredores, também
encontram-se preservadas fazendas históricas do ciclo do café, parques municipais, nichos de matas
atlântica e diversas trilhas e estradas vicinais. O cenário para o desenvolvimento de atividades
relacionadas a geoconservação e educação ambiental, além do geoturismo no município é bastante
favorável. O conhecimento geológico de uma região é uma forma eficaz para entender a evolução do
planeta bem como implementar ações de uso responsável e consciente dos recursos naturais. Neste
sentido o Projeto Geobike é uma iniciativa que tem como objetivos aproveitar o potencial geológico de
Campinas para estimular e divulgar as Geociências tanto para os entusiastas em Ciências da Terra
como para estudantes e profissionais da área acadêmica. A primeira etapa do projeto possui trajetos
médios de 20 quilômetros intercalado entre vias urbanas, estradas vicinais e trilhas em mata fechada.
Irá explorar a região norte do distrito de Barão Geraldo onde predominam rochas sedimentares PermoCarboníferas do Subgrupo Itararé, intrudidas por rochas vulcânicas de idade Juro-Cretáceo correlato ao
vulcanismo Serra Geral. Nesta região os participantes terão a oportunidade de observar rochas
estruturas sedimentares com possíveis registros glaciais preservados. A segunda etapa será realizada no
parque ecológico do município onde ocorrem rochas metamórficas em graus distintos de deformação e
metamorfismo. O parque possui uma estrutura destinada ao mountain bike no seu interior com trajetos
médios de 10 quilômetros. A terceira etapa será realizada na porção mais oriental do município nas
regiões de Sousas e Joaquim Egídio onde a topografia é bem mais acidentada e predominam as rochas
ígneas da Suíte Morungaba. Ao final de cada conjunto de etapas, o Projeto Geobike deverá contribuir
para a divulgação científica de uma maneira mais acessível e promover ações de conscientização e
geoconservação em áreas onde as atividades decorrentes do conhecimento geológico (e.g.: mineração,
ocupações irregulares em áreas de risco) possam gerar algum impacto ambiental/social.
Palavras-chave: Geoconservação, Geobike, Geoturismo, Campinas
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Geoturismo é uma atividade que mantém ou reforça as principais características geográficas e geológicas de um
lugar, muitas vezes com atrativos científicos que se fazem presente por registros geológicos nos quais muitos
podem ser informados, de forma adaptada, ao público leigo ajudando, deste modo, na preservação ambiental dos
mesmos. Além disso, é uma atividade que se bem gerida satisfaz as necessidades dos turistas e as necessidades
socioeconômicas da região diretamente afetada. De fato, tem como princípio fundamental a conservação,
revitalização e recuperação (quando o caso) dos recursos naturais, buscando resultados econômicos,
contribuindo para a promoção da justiça social e a valorização das culturas locais. A área de pesquisa que fazem
parte de um projeto de mestrado contemplam alguns afloramentos de apelo turístico e científico, considerados
potencialmente didáticos pelas universidades do estado, na região do possível “Geoparque do Corumbataí”
principalmente aqueles próximos da cidade de Ipeúna (SP), centro-leste do estado de São Paulo. A região é
transição entre a Depressão Periférica Paulista, formada por rochas sedimentares paleomesozóicas da Bacia do
Paraná e o Planalto Ocidental Paulista, formado por rochas vulcânicas cretácicas da Formação Serra Geral (ou
Vulcanismo Serra Geral) recobertas por sedimentos retrabalhados da Bacia Bauru. Nos locais de interesse, além
da descrição dos impactos ambientais presentes e interesse turístico fez-se uso também da capacidade de carga
do local apoiado na ferramenta para VIM – Visitor Impact Management (Gerenciamento do Impacto da
Visitação). Foram selecionados os pontos: Paisagens de Ipeúna - Cuestas Basálticas e drenagens específicas
(baixo impacto ambiental); Deserto Piramboia – Ipeúna (moderado impacto ambiental); Disjunções Colunares
no Vulcanismo Serra Geral – Ipeúna (baixo impacto ambiental); Caverna Fazendão (alto impacto ambiental) –
Ipeúna; Pedreira dos Messosaurídeos – Rio Claro (baixo impacto ambiental); Gruta do Índio – Analândia
(moderado impacto ambiental); Afloramento Três Eras – Rio Claro (alto impacto ambiental). Quanto ao valor
científico, pelo método de Brilha (2016) ficaram acima de 200 pontos as Paisagens de Ipeúna, a Caverna do
Fazendão, a Pedreira dos Messosaurídeos e o Afloramento Três Eras enquanto os demais ficaram entre 180 e
190 pontos. No que concerne a atração turística o que mais pontou foi a Pedreira dos Messosaurídeos (195
pontos), seguido pela Caverna Fazendão, Deserto Piramboia e Paisagens de Ipeúna - Cuestas Basálticas e
drenagens específicas Todos os locais possuem relevante valor turístico e educativo que poderiam ser
classificados como “Sítios da Geodiversidade Regional, Nacional ou Mundial”.
Apoio: CAPES.
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O maciço está inserido no contexto do Complexo Alcalino do Estado do Rio de Janeiro que forma o lineamento
magmático Poços de Caldas-Cabo Frio (84-49 Ma) que se estende na direção WNW-ESE, na porção central da
Faixa Ribeira (620-520 Ma). O maciço alcalino está encaixado no Domínio Costeiro do Terreno Oriental da
referida faixa móvel. As rochas encaixantes são majoritariamente biotita-gnaisses de granulação grossa, com
textura ligeiramente porfiroblástica, com megacristais de feldspato que atingem 5 cm. A litologia do maciço é
constituída de nefelina sienitos, sienitos, brechas magmáticas alcalinas e fonolitos. Os principais minerais
constituintes são nefelina, feldspato alcalino e anfibólio, tendo como acessórios a titanita, biotita, apatita e
pseudoleucita. O maciço de Tanguá exibe um zoneamento concêntrico, demonstrado pela variação relativa nas
proporções de ortoclásio, nefelina e pseudoleucita. Os sienitos da borda do complexo não contêm pseudoleucita
e mostram pouca nefelina em relação aos sienitos das zonas intermediárias e interna, para qual a percentagem de
pseudoleucita aumenta. Em análise geoquímica realizada com amostras dos diversos litotipos do maciço de
Tanguá, as rochas foram classificadas como majoritariamente insaturadas em sílica, apresentando teor médio de
SiO 2 de 58,87% e álcalis (Na 2 O + K 2 O) de 13,59%. Segundo as análises de pressão de H 2 O, os minerais
atingiram o último estágio de equilíbrio a 3 km de profundidade. O maciço possui em algumas litologias
ocorrência quimicamente notável de associação da rocha encaixante, ocorrendo assim o contato de uma fase
contendo sílica insaturada – representada pela intrusão do magma nefelino sienítico – e outra supersaturada em
sílica – rochas metamórficas encaixantes do embasamento. A região possui ainda uma expressiva quantidade de
filões de fluorita que são exploradas economicamente através de galerias executadas em subníveis e possuem sua
gênese provavelmente relacionada à lixiviação das rochas encaixantes por soluções superficiais meteóricas
infiltradas através de falhas e fraturas, que quando aquecidas em profundidade, provocaram a remoção de sílica e
do flúor para a fase líquida e precipitaram a fluorita no fim do seu movimento ascendente. Análise petrográfica e
resultados de datação U-Th/He indicam formação de fluorita contemporaneamente à intrusão alcalina, com
registros de eventos de circulação de águas meteóricas posteriores. O objetivo desta revisão bibliográfica é
levantar as informações disponíveis na literatura para o embasamento de estudos petrogenéticos a serem
realizados por projeto de Iniciação Científica intitulado “Estudo petrográfico, químico e isotópico do maciço
alcalino de Tanguá: estudo de caso e perspectivas sobre a gênese magmática”, fomentado pela FAPERJ em
parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A reunião dos dados petrogenéticos sobre o
Tanguá e outros maciços do lineamento Poços de Caldas-Cabo Frio objetiva criar uma base de dados que
permita a elaboração de modelos de gênese destes corpos alcalinos.
Apoio: Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Palavras-chave: Tanguá, Sienito, Nefelina sienito.
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PRELIMINARES BASEADOS EM ESTUDO PETROGRÁFICO, QUÍMICA DE ROCHA TOTAL,
QUÍMICA MINERAL E QUÍMICA ISOTÓPICA Sr e Nd
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Aponta-se que o magmatismo alcalino e insaturado em SiO 2 continental e oceânico brasileiro representa o rastro
vulcânico deixado pela Pluma de Trindade na Placa Sul-Americana. Uma expressão importante da Pluma de
Trindade é a Cadeia Vitória-Trindade, uma província ígnea alcalina de direção oeste-leste que se estende desde a
margem leste brasileira até a porção de águas profundas do Atlântico (~1200 km offshore), latitude ca. 20ºS, na
altura de Vitória (ES). O magmatismo alcalino da Cadeia Vitória-Trindade apresenta uma escassez de dados e,
em especial, o Monte Submarino Vitória foi pouco estudado em comparação com os demais montes submarinos
e ilhas oceânicas pertencentes a esta cadeia. Diante da ausência de dados publicados deste monte específico e da
hipótese de influência da pluma mantélica, este trabalho apresenta dados inéditos de litogeoquímica, química
mineral e assinatura isotópica Sr e Nd do Monte Vitória, visando entender a assinatura da fonte, o processo de
geração do magma, sua evolução e a influência ou não da litosfera neste processo. O Monte submarino Vitória
representa o monte mais próximo ao continente, distando da costa brasileira em cerca de 300 km. Análises
petrográficas e de microssonda eletrônica apontam para um basalto alcalino de textura traquítica, composto por
fenocristais de plagioclásio (bytownita), micrólitos com composição inerente a labradorita, fenocristais de
clinopiroxênio (salita), ilmenitas euédricas a anédricas dispersas pela matriz, apatita e uma fase pseudomórfica
verde-amarelada, interpretada como uma fase hidratada de MgO-Al 2 O 3 -SO 3 . As análises litogeoquímicas do
Monte Vitória ressaltam a assinatura insaturada em sílica (nefelina normativa) e ultrabásica (SiO 2 = 40,58%)
deste monte. Ademais, mostram um enriquecimento nos elementos traço compatíveis Cr (370 ppm), Co (82
ppm), Ni (145 ppm), V (354 ppm) e Sc (22 ppm), valores baixos dos elementos incompatíveis Zr (237 ppm), La
(37 ppm) e Nd (42,8 ppm) em comparação aos demais montes da cadeia, e forte enriquecimento em ETR leves
(La/Sm N ~ 2,68). No geral, o Monte Vitória aproxima-se quimicamente do Monte Davis e da Plataforma de
Abrolhos, como o baixo teor em peso de CaO (9,89 wt.%), teor elevado de TiO 2 (~5,211 wt.%) e valor
moderado de P 2 O 5 (0,63 wt.%), em exceção ao conteúdo de MgO (~11 wt.%), o qual aponta para uma rocha
mais evoluída. A assinatura isotópica do Monte Vitória também é similar ao do Monte Davis, que por sua vez
difere dos demais montes submarinos. Apresentam assinatura da razão de Nd condrítica (ca. 0,512635) e razão
de Sr radiogênico alto (ca. 0,704031). As assinaturas litogeoquímica e isotópica do Monte Vitória são típicas de
melts primitivos, apontando, assim, para uma geração de baixa fusão de uma fonte de composição entre o
granada e espinélio lherzolito contendo flogopita e anfibólio, além de enriquecimento em fluido metassomático
carbonatítico a partir de modelos de fusão parcial.
Apoio: PIBIC.
Palavras-chave: Cadeia Vitória-Trindade, Monte Submarino Vitória, Modelagem Geoquímica.
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Dentre todas as rochas ígneas que são encontradas na superfície terrestre, somente 1% são classificadas como
rochas ígneas alcalinas, sendo caracterizadas pela alta concentração de álcalis (Na 2 O e K 2 O). Ainda que não
aflorem em grande quantidade, o estudo e a caracterização de registros alcalinos são de suma importância, uma
vez que a variedade mineralógica e química é expressiva e, para mais, sua gênese, associada à fusão parcial de
rochas mantélicas, ainda é muito controversa. Nesse contexto está inserida a Cadeia Vitória Trindade, localizada
no Atlântico Sul, distante cerca de 1.170 km da costa brasileira, pertencente ao munícipio de Vitória (ES), sendo
composta por montes submarinos, bancos, guyots e ilhas: Ilha da Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz,
registros esses que tem sua gênese relacionada à Pluma da Trindade. Dessa maneira, o presente trabalho tem por
objetivo a descrição e caracterização de aspectos petrográficos, análise de química mineral, e determinação de
condições de pressão e temperatura do Banco Davis (pertencente à Cadeia Vitória Trindade), posto que tais
análises são de fundamentação primordial para o entendimento de processos termodinâmicos relacionados à
gênese e evolução da rocha. Para tal, destacam-se as metodologias de confecção de lâminas petrográficas com
posterior análise através de microscopia ótica, análise química mineral em microssonda eletrônica, de modo a
caracterizar a composição química dos fenocristais e da matriz, e por fim, análise de geotermobarometria por
meio da litogeoquímica de amostras do Banco Davis, juntamente com a caracterização química dos fenocristais.
Nesse sentido foram descritas amostras de rocha afanítica, inequigranular, composta por matriz milimétrica de
plagioclásio, nefelina, clinopiroxênios e opacos. Os microfenocristais imersos na matriz são de plagioclásio,
clinopiroxênios e opacos, apresentando texturas traquítica e microglomeroporfirítica, além de clinopiroxênios
com textura hourglass. Quanto à química mineral foram feitas análises em cristais de plagioclásio e
clinopiroxênio. Na determinação química dos plagioclásios observou-se que os grãos da matriz apresentam
composição labradorítica, enquanto os microfenocristais têm sua composição diferenciada entre borda e núcleo,
de modo que as bordas majoritariamente apresentam composição menos cálcica que os núcleos, os quais
apresentam composição bytownítica. Os microfenocristais de clinopiroxênio apresentam composição variando
de diopsídio a salita, sendo os núcleos mais ricos em MgO, e um enriquecimento de TiO 2 , Al 2 O 3 e FeO do
núcleo para as bordas. Para determinação de condições termodinâmicas da câmara magmática foram utilizados
geotermobarômetros cpx/plag-liq, de modo que segundo os resultados obtidos, as condições de P-T variam de 6
a 9,5 kbar e 1.090 a 1.140 °C, os quais indicam cristalização em uma câmara magmática localizada a 20-31 km
de profundidade.
Palavras-chave: Banco Davis; Magma Alcalino; Evolução Magmática; Análise Termodinâmica
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The South Atlantic Ocean floor is characterized by several expressive aseismic bathymetric anomalies. A
number of these expressions form volcanic alignments sometimes attributed to magmatism involving hotspot.
The Vitória-Trindade Ridge is one of the largest and most significant linear structures in this context, located in
Brazil’s offshore portion parallel to Vitoria (ES) along 20°30’ S, preserving the offshore track for the Trindade
Plume. The present work considers the role of the emplacement of the most expressive volcanic edifice in this
linear chain, the Davis Bank, using new 40Ar/39Ar geochronology data and Sr-Nd mixing systematics to present
new insights on the South American Plate motion during the Miocene, shedding light on the nature of such
magmatism and its relation to the mantle plume tectonics hypothesis. An Eocene change in absolute motion of
the South American Plate (50-40 Ma) was previously reported by a number of authors and it agrees with a
supposed major global plate motion reorganization. The main purpose of this work is to compare the distinct
characteristics of the Davis Bank to a possible 7° change in South American Plate motion during the Miocene.
The work was conducted in three stages: (1) A deep bibliography compilation about previous data published
concerning the linear volcanic features in the South Atlantic, emphasizing those related to the Trindade Plume;
(2) the samples were collected during a Brazilian Marine dredging campaign in 2011, later prepared in
laboratory; (3) the final results were interpreted and compared with literature. The 40Ar/39Ar geochronology
analysis of one sample sent to the laboratory in Curtin University, Australia, yielded an integrated value of 21.42
± 0.13 Ma (TRIM-4M) that matches previous ages published for the Davis Bank. The isotopic compositions
were obtained by the Laboratório de Geocronologia e Isótopos Radiogênicos (LAGIR) in the Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) and yielded ranges of 0.512622-0.512636 (143Nd/144Nd) and 0.7040140.704036 (87Sr/86Sr) which differ significantly from those published for other volcanoes from the VitóriaTrindade Ridge. The isotopic composition, when plotted on Sr and Nd diagrams, falls below the ratios believed
for the present-day Bulk Earth (BSE) and deviates significantly from the depleted mantle array, trending toward
an EMI-like end-member. This isotopic signature along with Davis Bank’s distinct petrology are comparable to
the western-most portion of the Vitória-Trindade Chain and the Vitória seamount, except for its MgO content
and REE’s ratios that imply a more evolved rock. Davis Bank is the most voluminous volcanic episode of the
aforementioned ridge and clearly marks a shift in the chemical and isotopic composition of the source.
Furthermore, an important feature that can be observed in the chain using bathymetric images is a minor
clockwise inflexion of about 7° in the pattern of the volcanic bodies’ alignment in the area of ca. 21º00’ S. We
propose that the approximately 21 Ma (Miocene) magmatism depicts a major significance in the evolution of the
chain and in the time of a possible shift in the South American Plate motion suggested by us.
Apoio: FAPERJ, CAPES e PROCAD-UERJ.
Palavras-chave: South American Plate, 40Ar/39Ar Geochronology, Sr-Nd Isotopes.
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O Arquipélago de Martin Vaz localiza-se a 1200 km da costa brasileira, no paralelo ~20°S. É formado por
ilhotas fonolíticas isoladas e um derrame nefelinítico que chega a ter 175 m acima do nível do mar e mais de
5000 m de altura em sua parte submersa. Necks de noseana-fonolito, diques fonolíticos, um edifício vulcânico
com dois derrames mela-nefeliníticos e depósitos pirocláticos formam as três ilhas principais, além das outras
ilhotas do Arquipélago, o qual faz parte da Cadeia Vitória-Trindade. Esta se encontra sob uma zona de fratura
homônima associada a Dorsal Mesoatlântica, com rejeito direcional de cerca de 6 km entre os segmentos da
cordilheira. Os depósitos piroclásticos são compostos por tufos, lapili-tufos e lapilito. Os necks denominados de
Unidade Pico das Gaivotas, o derrame mela-nefelinítico denominado Unidade Bandeira e os diques são os
principais objetos de estudo deste trabalho. Os fonolitos são compostos por fenocristais de clinopiroxênio,
noseana e feldspato potássico, cuja matriz é composta por feldspatoides, feldspatos e piroxênios, como minerais
acessórios ocorrem titanomagnetita, titanita e a apatita. Os nefelinitos apresentam fenocristais de clinopiroxênio
e olivina, na matriz aparecem feldspatóides (nefelina principalmente), feldspatos e piroxênios, além de opacos.
As lavas presentes em Martin Vaz constituem dois end-members da suíte alcalina: uma lava primitiva,
nefelinítica e, outra evoluída, fonolítica. A primeira apresenta variação química e mineralógica marcante
caracterizando dois derrames (um pobre e outro rico em olivina), com caminhos evolutivos distintos de uma
provável estratificação magmática. As olivinas da Unidade Bandeira apresentam composição química distinta
em relação a variabilidade de tamanho (micro, feno e macrofenocristais) além de apresentarem, por vezes,
feições de corrosão magmática, indicando instabilidade delas por estarem em desequilíbrio com o líquido. Os
fenocristais de clinopiroxênios de ambas as Unidades e dos diques possuem variação química marcante com
núcleos fassaíticos mais evoluídos que as bordas. Apresentam núcleos anédricos com textura sieved e
poiquilítica, com pleocroísmo verde e, às vezes, verde amarronzado, as bordas são euédricas ou subédricas com
pleocroísmo amarronzado e manteadas por opacos. Os dados geotermobarométricos baseados apenas na
composição destes piroxênios indicam posição da câmara magmática 30 km abaixo da litosfera oceânica. Porém
a partir da análise petrográfica e química dos minerais presentes nas lavas de Martin Vaz, é possível traçar um
histórico evolutivo de cristalização polibárica e em múltiplo estágio de reposição magmática, onde, a partir de
um magma menos evoluído, originaram-se os núcleos ricos em ferro em desequilíbrio com o líquido primitivo
injetado na câmara, gerando forte absorção e, posteriormente, favorecendo a cristalização das bordas, cuja
composição é similar a dos piroxênios presentes na matriz. Assim, os diferentes estados de oxidação que um
magma pode assumir em relação aos melts ricos em Na ou K refletirão a composição de seus piroxênios, onde
magmas mais redutores tenderão a cristalizar componentes que evoluirão do diopsídio para a aegerina, como o
que ocorre nos fonolitos de Martin Vaz.
Palavras-chave: Piroxênios de Núcleo Verde, Cristalização Polibárica, Mistura Magmática.
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The Serra Geral Formation belongs to the Paraná-Etendeka Magmatic Province (PEMP) and its geochemical and
petrographic characteristics are not homogeneous. Many studies segment this group into six basaltic and two
rhyolitic magma-types. It is believed that its extrusion occurred through crustal fissures in the Cretaceous, but
some authors described the presence of conduits in the shape of basaltic ring structures (BRS) in the Água
Vermelha region in the North of the province. Basaltic ring structures (BRS) with tens of meters of diameter,
cropping out downstream of Grande river at Água Vermelha hydroelectric dam in southern Triângulo Mineiro
region, enable the study of the mechanism of extrusion. The BRS rocks, based on textures and structures, were
divided into four groups—central flow, basal flow, main ring dyke and lava flow—with a very similar
petrography, composed of plagioclase (labradorite-bytownite), clinopyroxene (augite) and oxide
(titanomagnetite) with intergranular texture. The central flow, interpreted as a preserved lava lake, comprises
vesicle- and amygdale-rich basalt, spatter, ropy and degassing structures. The most basal of the thirteen lava
flows has massive basalt containing geodes filled with quartz. Above, the lava flows show massive basalt with
vertical columnar jointing where is possible to identify the top and bottom of each individual flow, with gentle
dips towards the perimeter of the structure. A prominent ring dyke dipping towards the lava lake presents
horizontal columnar jointing and cuts the basal and central flows. The whole-rock analyses of the basal and lava
flows allow classifying them as tholeiitic basalts of the Paranapanema magma-type. Geochemical data
interpretation suggests an enriched magma source, with low degree of partial melting, high depth of melt
generation and without significant crustal contamination. The BRS experienced fractional crystallization on
shallow magma chamber, influenced by successive new injections from different parental magmas which would
be responsible for the pulses of effusion and explosion. Thus, the singularities of the BRS of Água Vermelha are
important to comprehend the evolution of the PEMP.
Apoio: CODEMIG, CNPq, FAPESP.
Palavras-chave: Paraná-Etendeka Magmatic Province, Serra Geral Formation, Basaltic Ring Structure.
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O termo alcalino é usado para descrever rochas ígneas que contêm mais metais alcalinos (Na 2O e/ou K2O) na sua
constituição, exibindo composições mineralógicas com minerais de Na e K. Estes álcalis correspondem à sílica
necessária para a formação de feldspatos ou, em caso de rocha insaturada em sílica, feldspatatóides. Esse tipo de
rocha pode ser encontrado no Complexo Mendanha, que abrange o Vulcão de Nova Iguaçu, tema deste estudo.
A área estudada está localizada no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, contendo
afloramentos relacionados a rochas vulcânicas e subvulcânicas do Complexo Alcalino do Mendanha, relacionada
a eventos magmáticos primitivos de caraterística máfica associado ao alinhamento Cabo Frio – Poços de Caldas,
que teriam ascendido e formado uma câmara magmática gerando corpos intrusivos. A evolução magmática no
Complexo Vulcânico de Nova Iguaçu pode ter sido ocasionada por cristalização fracionada a partir de um
magma alcalino félsico, evoluindo para alcalino sódico, localizado no topo da câmera magmática, e num magma
potássico que ocupava a parte inferior da mesma câmera magmática, que alimentou os derrames traquíticos do
Complexo Vulcânico de Nova Iguaçu. Estudos geoquímicos dos traquitos e sienitos do Complexo Vulcânico de
Nova Iguaçu são raros, no entanto, com dados encontrados no artigo de Arena et al. (2006), coletados em uma
pedreira próxima a região de estudo, foram construído diagramas específicos com o objetivo de classifica-las
conforma sua composição.
A existência do Vulcão de Nova Iguaçu foi proposta em 1980 pelos geólogos Victor Carvalho Klein e André
Calixo Vieira, baseada na ocorrência de rochas piroclásticas nessa região. Vinte anos mais tarde, no início dos
anos 2000, outros pesquisadores efetuaram novos estudos geológicos referentes à essa ocorrência, sugerindo a
presença de uma cratera vulcânica. A partir desse fato foi realizado um estudo sobre esse corpo, onde Valente et
al. (2005) confirmou a ocorrência do edifício vulcânico, porém sem a presença de cratera. Em 2006, Motoki e
Sichel afirmaram que as rochas constituintes do maciço Mendanha são plutônicos formadas por resfriamento
magmático há quilômetros de profundidade, o que fez surgir uma discussão à cerca do tema.
Um debate entre os autores Klein & Vieira (1980) e Motoki (2004) levantou a questão se neste Complexo
realmente havia um vulcão ou se era apenas uma geomorfologia parecida com de uma cratera vulcânica.
Baseando-se neste debate, este trabalho aborda as duas teorias adicionando informações coletadas em campo
para, assim, decidir, qual hipótese responde melhor o caso. Nos levando a conclusões de que as rochas
constituintes do vale da suposta cratera seriam de um vulcão erodido, a superfície alterada dos clastos de bombas
vulcânicas seria atribuída à feição originada de intemperismo e o traquito é constituinte de um corpo intrusivo
mais antigo do magmatismo alcalino félsico desta área, considerando assim a hipótese de Motoki de que
houveram erupções vulcânicos à cerca de 60 milhoes de anos, porém o edifício vulcânico preservado teria sido
eliminados pelo soerguimento regional, ou seja, não existe o Vulcão de Nova Iguaçu, a exposição atual
corresponde à estrutura subvulcânica de 3km de profundidade.
Palavras-chave: Complexo Alcalino do Mendanha, Magmatismo alcalino, Vulcão de Nova Iguaçu.
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O monte submarino Montague está inserido no contexto da Cadeia Vitória-Trindade, composta por montes
submarinos, bancos, guyots e ilhas, como a Ilha da Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz, localizado na
porção offshore da região sudeste do Brasil no Oceano Atlântico, cujo território pertence ao município de
Vitória, no Espírito Santo, sendo o Montague um dos primeiros montes submarinos dispostos de Oeste para
Leste. São intrusões recentes geradas durante o Mioceno-Pleistoceno. Dessa maneira, o presente trabalho tem
por objetivo a análise petrográfica, interpretação geoquímica, da composição química isotópica e da
litogeoquímica do Monte Montague, com o intuito de enriquecer os estudos relacionados à evidência da pluma
de Trindade e ajudar no entendimento de processos relacionados à gênese e evolução magmática. Para isso,
podem-se ser destacadas as metodologias de análise de lâminas petrográficas com utilização de microscopia,
química mineral a partir de leituras feitas com a microssonda eletrônica e o DRX (difração de raios X). É um
dos maciços mais antigos da Cadeia Vitória-Trindade com a gênese do magmatismo associado, segundo a
literatura, a passagem da Placa Sul-Americana sobre a Pluma de Trindade, formada pelas denominadas rochas
alcalinas, composta de alta quantidade de álcalis (Na2O e K2O), além de um enriquecimento em elementos
incompatíveis, rochas estas pertencentes ao grupo que correspondem a 1% das rochas ígneas da superfície
terrestre. Segundo estudos, o monte foi originado a partir de uma intrusão alcalina máfica subsaturada
caracterizada por melanefelinitos gerados pela fusão parcial de baixo grau de rochas ígneas mantélicas
metassomatizadas, sendo descritos como rochas microporfitíticas com microfenocristais de olivina e matriz
composta por plagioclásio, feldspatos alcalinos, clinopiroxênios e biotita. As razões elementares química
revelam um enriquecimento em terras-raras leves e uma profundidade de geração entre o granada e o espinélio
lherzolito. Dados de geotermobatrometria posicionam a cristalização do piroxênio em equilíbrio com o líquido a
ca. 27 Km no manto sublitosférico oceânico em consonância com as outras câmaras magmáticas presentes na
Cadeia Vitória-Trindade.
Palavras-chave: Monte Montague, Pluma de Trindade, Magma Alcalino.
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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 subvulcânicos, compostos principalmente por sienitos
e nefelina sienitos insaturados a saturados em sílica. O lineamento Poços de Caldas - Cabo Frio, localizado no
sudeste brasileiro compreende intrusões alcalinas félsicas alinhadas na direção WNW-ESE entre os municípios
de Poços de Caldas e Cabo Frio. Esses corpos intrudem o embasamento na forma de stocks e plugs, e são
cortados por numerosos diques com espessuras de até dezenas de metros. As intrusões de Itatiaia e Tinguá
localizadas, respectivamente, nas cidades de Itatiaia e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, destacam-se no
lineamento pelas suas dimensões.
O Complexo de Itatiaia representa uma intrusão de litotipos alcalinos alojada em gnaisses de idade
Neoproterozoica do Orógeno Ribeira. A intrusão possui forma elipsoidal, com eixo maior (cerca de 30 km) de
tendência NW-SE paralela aos lineamentos tectônicos regionais, é composta por sienitos, brechas e quartzo
sienitos. A Intrusão Alcalina de Tinguá, inserida na porção central da Faixa Ribeira, é composta basicamente por
corpos nefelina sieníticos cortados por diques de fonolito nos quais rochas máficas e intermediárias raramente
afloram. Estes corpos intrudem em grande parte granitóides tardi-colisionais da Serra dos Órgãos. O intuito deste
trabalho é contribuir com novos dados geocronológicos utilizando o método U-Pb em zircão, além da descrição
petrográfica de amostras destas duas intrusões.
Amostras de sienito (Itatiaia) e nefelina sienito (Tinguá) foram processadas no LGPA-UERJ, envolvendo etapas
como britagem, moagem, concentrado de bateia, separação magnética e densimétrica em líquidos densos para a
separação de grãos de zircão, que posteriormente foram imageados utilizando microscópio eletrônico de
varredura (MEV) para análise da estrutura interna dos grãos por catodo luminescência e da superficie por
elétrons espalhados. Com o auxílio dessas imagens, subsequentemente, foram feitas análises isotópicas U-Pb em
zircão por LA-ICP-MS, onde obteve-se as idades das intrusão alcalinas, ambas etapas feitas no Multilab-UERJ.
Petrograficamente, o sienito possui granulometria média a grossa, composto principalmente por ortoclásio,
plagioclágio e hornblenda. Apresenta forte presença de textura pertítica nos feldspatos alcalinos. Encontra-se em
menor proporção biotita e aegerina. Os minerais acessórios são titanita e sericita (alteração dos feldspatos) e
minerias opacos. O nefelina sienito possui granulometria grossa composta essencialmente por k-feldspato e
nefelina, além de anfibólio. Os minerais acessórios são cristais euédricos de titanita, além de minerais opacos e
apatita.
As idades U-Pb em zircão obtidas foram 70,4±2,6 Ma (Itatiaia) e 69,3±2,2 Ma (Tinguá), elas são compatíves
com as idades Ar-Ar e K-Ar encontradas na literatura que variam entre 80 a 65 Ma. Os resultados obtidos
contribuem para os três modelos geológicos existentes sobre a formação das intrusões alcalinas do lineamento
Poço de Caldas – Cabo Frio, o primeiro, seria a ação de uma pluma mantélica na plataforma Sul-Americana, que
hoje estaria localizada na cadeia Vitória-Trindade, evidenciado pela descrescência nas idades das intrusões, o
segundo, que as intrusões são resultado de eventos de reativação de falhas brasilianas e o terceiro, uma
combinação dos modelos citados anteriormente.
Palavras-chave: Intrusão alcalina, Idade U-Pb, LA-ICP-MS
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Os diques de traquito do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro, estão associados ao
Complexo Alcalino da Ilha de Cabo Frio, de idade Paleógena (ca. 55 Ma). Os diques de traquito ocorrem com
uma certa frequência nessa região, têm, em média, 0,8 metros de espessura e se estendem por centenas de metros,
cortando subhorizontalmente ou obliquamente os metagranitoides do embasamento do Terreno Cabo Frio, e diques
de diabásios toleiticos. Os traquitos são porfiríticos, com fenocristais de alcalifeldspato envoltos por matriz
afanítica, com coloração variando entre cinza e vermelho, e têm drusas de até 30 cm de comprimento em seu eixo
maior preenchidas por cristais de tridmita com formas variadas. Dois tipos de estruturas brechoides são observadas
nestes diques. O tipo 1 é encontrado no flanco oeste do Pontal e está associado a juntas oxidadas em padrão
poligonizado, em resposta ao intenso fraturamento que ocorre tanto na borda superior quanto na borda inferior do
dique de traquito. O tipo 2 é encontrado na Prainha e é caracterizado por fragmentos desde métricos a centimétricos
cimentados por carbonato. Em ambos os casos, há feições semelhantes àquelas encontradas em brechas
piroclásticas e de deformação. Com base em estudos anteriores, dados petrográficos e análise de difratometria de
raios X (DRX), dois modelos distintos são propostos para a formação das estruturas brechoides. As feições
brechoides do tipo 1 são formadas por processos intempéricos envolvendo oxidação associadamente à erosão
diferencial. Análises de DRX mostraram que a composição mineralógica das feições brechoides são idênticas aos
corpos de traquito a que estão associadas. Já as feições brechoides do tipo 2 são formadas por diagênese superficial
em ambiente de praia, caracterizando um beachrock conglomerático. Desta forma, as feições brechoides presentes
em traquitos do Pontal não foram geradas nem por processos magmáticos nem por deformação rúptil, constituindo
dois tipos distintos de pseudobrechas.
Palavras-chave: traquito, intemperismo, erosão diferencial, beachrock, brechas.
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Amostras de cinco diques de traquitos em diferentes estágios de alteração foram coletadas para descrições
petrográficas e análises por meio de difratometria de raios X, bem como para análises químicas qualitativas. O
objetivo do estudo foi avaliar o papel dos processos intempéricos na gênese de superfícies enrijecidas tanto quanto
a geração de texturas brechoides a elas associadas. Os diques de rochas alcalinas no Pontal do Atalaia, em Arraial
do Cabo, RJ, incluem traquitos desde insaturados a supersaturados em sílica. Estas rochas mostram evidências
claras de alterações, com mudanças de cores originais e texturas que indicam possível ação de hidrólise e oxidação.
O Pontal do Atalaia consiste em uma península rochosa adjacente ao Complexo Alcalino da Ilha de Cabo Frio,
com cerca de 52 Ma. Essas rochas estão dentre os episódios magmáticos mais recentes do sudeste do Brasil, em
área continental, tendo sido submetidas, no entanto, aos processos tectônicos posteriores à sua geração, ocorridos
ainda no Cretáceo e no Paleógeno e, talvez, até mesmo no Neógeno. Estes processos tectônicos rúpteis geraram
juntas e falhas. Em alguns casos, venulações milimétricas cortam os diques de rochas alcalinas. Os diques de
traquitos do Pontal do Atalaia tiveram suas venulações preenchidas por um produto de alteração que forma um
sistema de finas superfícies enrijecidas mais resistentes ao intemperismo que seu traquito hospedeiro, gerando, por
um processo de erosão diferencial, feições nos traquitos que se assemelham a brechas. Os traquitos têm cores
cinza, castanho ou violeta escuro e são cortados por finos sistemas de juntas preenchidas por material secundário
de aspecto ferruginoso com cor marrom avermelhado e mais resistente à erosão que o próprio traquito. As análises
químicas qualitativas foram realizadas apenas em amostras das superfícies enrijecidas para investigar a presença
de íons de ferro (III), cloreto e carbonato. Foi constatada a presença de ferro férrico e cloreto em abundância; já
os íons carbonato não estão presentes de forma significativa. Na difratometria de raios X foi constatada uma grande
semelhança em todas as curvas geradas, indicando assembleias minerais semelhantes quando o material isolado
pelas juntas ferruginosas é comparado aos traquitos. Os minerais presentes em todas as amostras foram a sanidina,
albita e muscovita, enquanto minerais ferruginosos, como hematita e goethita, foram identificados nas amostras
enrijecidas. As estruturas brechoides são formadas por processos intempéricos e de erosão diferencial. Os
primeiros decorrem da pulverização constante de água marinha sobre os diques com posterior infiltração nas
juntas. A água do mar, rica em cloretos, mobiliza e concentra os íons Fe (II), resultando na formação de hematita.
O intemperismo não afeta, de modo geral, os feldspatos dos traquitos mas a hematita dá lugar à goethita na juntas
oxidadas, que se tornam mais resistentes. A erosão diferencial isola fragmentos angulosos de traquito, gerando a
estrutura brechoide observada nestas rochas do Pontal do Atalaia.
Palavras-chave: traquito, intemperismo, erosão diferencial.
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O complexo alcalino Passa Quatro (CAPQ) edifica uma imponente cadeia de montanhas na tríplice divisa dos
estados Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Essa ocorrência ígnea é majoritariamente plutônica,
hololeucocrática a leucocrática, subcircular e tem aproximadamente 165 km². As principais rochas do CAPQ são
alcalifeldspato sienito com nefelina e nefelina sienito. Sienito com nefelina e sienito ocorrem subordinadamente.
As rochas hipabissais são diques e plugs de fonolito e traquito, tanto porfiríticos quanto afíricos. Diques de
lamprófiro e nefelinito, bem como brechas são esporádicos. Os cristais de feldspato alcalino das rochas
plutônicas são principalmente euédricos, pertíticos e zonados. Plagioclásio anédrico a euédrico, raramente
zonado, só não é observado em nefelina sienitos que apresentam nefelina euédrica, enquanto em outros nefelina
sienitos e alcalifeldspato sienitos com nefelina, este mineral é intersticial e/ou forma agregados microcristalinos.
Nestas rochas, a ausência de plagioclásio e a abundância de nefelina euédrica refletem a forte insaturação em
sílica do magma. Por outro lado, se nefelina e plagioclásio são encontrados juntos, o magma é moderadamente
alcalino. A exclusividade de plagioclásio (ausência de nefelina ou quartzo) também é típica de rochas da série
magmática moderadamente alcalina. Raramente, quartzo intersticial é observado em sienitos no CAPQ. Essa
diferença de alcalinidade também é retratada pelos minerais máficos. Biotita é comum aos magmas
moderadamente alcalinos, enquanto os magmas fortemente insaturados em sílica apresentam anfibólio e
piroxênio entre os principais minerais máficos. Titanita, apatita e óxidos de ferro e titânio são outros minerais
acessórios das rochas intrusivas do CAPQ. As rochas hipabissais são correspondentes aos tipos plutônicos, sendo
o fonolito a litologia mais frequente, representada por dois tipos: (i) com macrocristais de feldspato alcalino e
feldspatoide e (ii) macrocristais somente de feldspato alcalino, semelhantemente aos diques e plugs de traquito.
As feições petrográficas das rochas do CAPQ indicam ao menos duas séries magmáticas alcalinas, uma
fortemente insaturada em sílica e outra moderadamente alcalina. A escassez de rochas ígneas máficas, também
observada em outras localidades do planeta (províncias alcalinas Chilwa e Gardar), sugere a origem primária
para esses magmas félsicos no manto litosférico metassomatizado e/ou crosta inferior ou a diferenciação a partir
de um magma alcalino máfico em profundidade na litosfera, mas que não aflora.
Apoio: Suporte financeiro da Agência Nacional do Petróleo e PETROBRAS (processo 2017/00353-1).
Palavras-chave: sienito, nefelina, séries magmáticas alcalinas.
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O Complexo Alcalino do Morro de São João, situado no distrito de Barra de São João, Casemiro de Abreu-RJ é
composto por rochas alcalinas predominantemente félsicas com variações faciológicas de sienito à pseudoleucita
passando por brechas magmáticas, fonolitos e malignitos. No presente trabalho são apresentados dados
petrográficos preliminares da química mineral e litogeoquímica com intuito de compreender a natureza da
assembleia mineralógica vista nas fácies mapeadas, além de uma caracterização da fonte que gerou esse corpo
rochoso. Tais tipificações basearam-se em microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura-MEV
resultando em difratogramas (difratometria de raios x – DRX) e mapas composicionais com as respectivas
variações dos elementos químicos nos minerais, microssonda eletrônica com identificação mineral, além da
litogeoquímica para definição dos componentes magmáticos que deram origem às rochas deste corpo rochoso.
Em campo foram definidas algumas fácies, visto a grande variedade textural das unidades mapeadas. São elas
nefelina sienito - fácies titanita, nefelina sienito - fácies álcali, pseudoleucita, fonolito pórfiro - fácies pórfiro,
fonolito com enclave - fácies enclave e malignito - fácies máfico. Os sienitos e malignito são
predominantemente holocristalinos, equigranulares e maciços. Já os fonolitos, apresentam foliação de fluxo ora
na matriz - para o fonolito fácies enclave - ora nos pórfiros - para o fonolito fácies pórfiro sugerindo duas
gerações de fonolito. Os cristais de titanita exibem hábito euédricos e somados ao alto teor modal, 3 a 5%,
denotam que os mesmos são primários no processo de cristalização fracionada. As análises elementares
demostraram que a assembleia mineralógica em questão se baseia em minerais ricos em cálcio como o
componente bytownita para o grupo dos plagioclásios, granada grossulária, clinopiroxênios wollastinizados e
uma gama de anfibólios cálcios identificados como Fe-pargasita, Mg-hastinguísta, sadanagaíta e Fe-kaersutita.
Na análise microscópica os anfibólios exibiam bordas diferenciadas dos respectivos núcleos. A associação dos
minerais acessórios, titanita e magnetita, evidencia um ambiente redutor na então câmara magmática que é
elucidado através do cálculo de fugacidade de oxigênio - fO2.

Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ
Palavras Chave: Rio de Janeiro-Intrusões Alcalinas; Pseudoleucita; Microssonda Eletrônica.
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