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RESUMOS DE TESES
NVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E PETF}OLOGICAS DAS
BF]ECHAS VULCÂNICAS DO MAclÇO DE TUNAS, PF]
ELEONORA M.G. VASCONCELLOS
Rua São Pedro, 247/1102 -CEP S0035-020, Curitiba, PR, Brasil

As brechas vulcânicas do Maciço Alcalino de Tunas são estudadas
detalhadamente com base na sua petrografia e análise de minerais da matriz por
microssonda. 0 maciço é fomado de sienitos, sienitos alcalinos, gabros,
monzogabros, dioritos, monzodioritos, veios pegmatóides e diques alcalinos
(traquitos, microssienito e bostonitos). Essas rochas consistem de feldspato,
clinopiroxênio,biotitaeanfibólioemmaiorquantidadee,subordinadamente,de
olivina, feldspatóides ou quartzo, opacos, zircão e apatita. São descritos sete
corpos de brechas e, aflorando em localidades díferentes do maciço, quatro na
sua porção noroeste e três na parte central. As brechas, classificadas como
intrusivas de conduto e tufisíticas, são constituídas por clastos de rochas
formadoras do maciço, rochas encaixantes e por fragmentos essenciais. Elas são

também separadas com base no tipo de matnz. 0 cálculo da proporção dos
clastos em relação à matriz pam fins de classificação textural, efetuado em
diversas etapas, peimite distinguir brechas suportadas por matriz, por matiiz e
clastos e somente por clastos (tipo menos comum). Análises de feldspatos e
piroxênios por microssonda reve]am a estreita associação dessas rochas com as
demais litologias a]calinas no maciço. 0 modo de ocorrência, o tammho, a
forma e a composição dos clastos e o tipo de matriz das brechas de Tunas são
comparados com dados da literatura. Para a sua fomação, propõe-se uma
origem com base nos processos de fluidização, com participação de conentes
fluidizadas.

* Resumo 337 -Dissertação de Mestrado -Fevereiro de 1991 -Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo

ESTUDO HIDF}OGEOLÓGICO DE TERF]ENO CF]lsTALINO COM
MANTO DE INTEMPERISMO -ÁREA PILOTO DE ATIBAIA (SP)
ITABARACE N. CAVALCANTE
Avenida da Universidade, 2457 -CEP 60020-180, Fortaleza, CE, Brasil

Este trabalho mostra a pesquisa hidrogeológica desenvo]vida em terreno
cristalino com manto de intemperismo, na área piloto de Atibaia, a sudeste do
Estado de São Paulo, tendo por objetivo caracterizar as condições de ocorrência
das águas subterrâneas, avaliar as obras de captação e propor metodologia de
estudo hidrogeológico paia este meio. A metodologia de trabalho constou,
basicamente, de pesquisa bibliográfica. interpretação fotogeológica e geologia
de campo com cadastro de 79 poços tubulares, 157 poços escavados e 12 fontes,
com medidas de pH, condutividade clétrica, nível estático, coleta de 19 amostras
d'água para análises físico-químicas e implantação de três piezômetros
multiníveis.AregiãoécompostapredominmtementepeloComplexoGnáissicoMigmatítico de Amparo (55,5%), Maciços Graníticos de Socorro (23%) e
Atibaia (9%), aluviões (7,8%) e coberturas coluvionares (3,9%). Possui três
fases de dobramentos (Fn+l, Fn+2 e Fn+4), com sinfomes e antiformes, e é

bastante fraturada, com a principal falha seccionmdo a área de SW pam NE,
constituindo o prolongamento da Falha de Extrema. Foram definidas duas zonas
aquíferas: manto de intemperismo e meio fraturado. 0 manto de intemperismo
recobre quatro áreas, com espessuras predominando no intervalo de 20 a 40 m,
alcançandoaté60m.Onívelestáticodascacimbasédeo,4a9,Om(81%),vazão
média de 0,9 m'm e capacidade específica de 0,225 (m3m)/m. Os poços
tubulares possuem vazão predominantemente abaixo de 10 m3m (90%) e a
capacidade específica média é de 6 x 10-2 (m3m)/m. As águas dos poços
escavados são bicarbonatadas cálcicas e as dos tubulares são mistas, passando
para sódicas e cálcicas. No geral, não existe critério técnico para locação,
perfiiração e completação dos poços. A não-aplicação das normas é visível em
quase todos os casos, existindo negligência quanto aos poços desativados e
abandonados, causando um risco potencial de poluição às águas subterrâneas.

* Resumo 338 -Dissertação de Mestrado -Março de 1991 -In`stituto de Geociências, Universidade de São Paulo

CAF]ACTEF]lzAÇÃO GEOTÉCNICA DO SOLO DE
UMA CIDADE DE BAUF]U -SP
CLÁUDI0 V. FERREIRA
Geotecnica/UNESP -CEP 17100-000, Campus de Bauru, Baum, SP, Brasil

Sobre amostras defomadas e indefomadas de solo, coletadas em três locais
diferentes de uma região da cidade de Bauru -SP, desenvolveu-se um programa
de ensaios laboratoriais. Assim, foram obtidas informações sobre
compressibilidade, permeabilidade e resistência ao cisalhamento, no intuito de
possibilitar a caracterização geotécnica dessa área e oferecer resultados que
proporcionem um melhor conhecimento deste material e de seu provável
componamento, quando de sua utilização em obras de engenhana cjvil. Os

diversos parâmetros obtidos, associados ao spT dos locais pesquisados, foram
correlacionados entre si e com a profimdidade, procurando-se obter resultados
práticos que poderão contribuir em futuros projetos geotécnicos. Essas correlações poderão fomecer umaindicação dos prováveis valores paraeste tipo de solo
e possibilitar uma orientação em outros programas de investigação. visto que as
camadas decobertura de umagrande áreado Estado de são paulo são similares
quanto as origens e caracteri'.sticas do material pesquisado.

* Resumo 339 -Dissertação de Mestrado -Março de 1991 -Escola de Engenharia de São Paulo. Universidade de São Paulo
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AS FAIXAS ALTO F]lo GF]ANDE NA F}EGIAO A SUL

DE SAO GONÇALO DO SAPUCAí
MÔNICA M. PERROTTA
Rua Domingos de Morais, 2463 -CEP 04035-000, São Paulo, SP, Brasjl

Situada m porção central da Faixa Alto Rio Grande, marginal ao Cráton do
SãoFrmcisco,aámaestudadacompreendecoipostabularesortognáissicos,que
datam do Arqueano-Proterozóico lnferior, e fàixas metassedimentares com
evolução no Proterozóico Médio. No conjunto mais antigo, o Complexo São
Gonçalo do Sapucaí, iima associação ortognáissico-metavulcânica de gnaisses
hcimogêneos e bmdados, respectivamente, constitui na área a encaixante de
corposgranitóidesgnáissicosconsideradacomocomplexoAmparo.Oconjunto
metassedimentar, representado por pacotes de paragnaisses e associações n'tmicas de xistos e quaitzitos, tem continuidade ffsica lateral com seqüências
definidasaE-NEcomoGrupoAndrelândia.Estesdoisconjuntosesti.atigráficos,
quando do evento defomacíonal principal, engajaram-se em #appcs. de dobramento, em posição anticlinal. com estnituras sinclinais degeneradas e/ou com
cavalgamentos ao longo dos flancos inversos. As unidade or[ognáissicas constituem o núcleo de dobras cujo transporte foi para NNW. Empilham-se na área,
da base para o topo, as Nczppe£ Rio Sapucaí, Serra do Quiabeiro e Ribeirão do
Cafundó (onde foi estabelecida a coluna estratigráfica local do Grupo

£iãeá£#:)ri#:püoáümt:"P':ka"da£Cpt:::,o?:.9=:o ba#:,ekeocrfi::iggàná:
médio,apressõesintemediárias,comapogeunazonasillimanita.Desenvolvem
umafoiiaçãopenetrativa,correspong.epdoà.xisçosi_dades2noGrupoAndreiândia,
quetranspõeerecuperaumasuperfíciereliquiar
dobramentos homoaxiais inclinados para NNW ãàtê:c?:papfcÍ:,ã3::tn¥o¥v:o:

âíoe'àaeçã:bs.3àáies:::idn*=eà:'euá:scs.o:tiçnoun.dsi,çhg:àaàíiEaàggLb,ieonqoTàgFe:g:v¥
ve nos metassedimentos uma clivagem de crenulação discreta ou, localmente,
uma xistosidade fraca a biotita. Faixas de cisalhamento subverticais coitam a
área em continuidade com a Zona de Cisalhamento Três Corações, a NE. Tem
história evolucional complexa. iniciando-se precocemente à terceira fase de
dobramentoseadmitindoremovimentaçõesposterioresàsdobrasdequartafase.
Umaquintafasededobramentosortogonaiséresponsávelporamplasinflexões
delineadas pelos contatos litológicos.

* Resumo 340 - Dissertação de Me`strado - Maio de 1991 - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo

ANALISE DOS FOSSEIS DE PARTE DA FAIXA PARAGUAl (MS, MT)
E SEU CONTEXTO TEMPOF]AL E PALEOAMBIENTAL
MARISELMA F. ZAINE
Rua Prof. Elizabete Rolin, 100 -CEP 05514-000, São Paulo, SP, Brasil

0 objetivo principal deste trabalho foi a análise dos fósseis m contexto
temporal e paleoambiental, em unidades sedimentares da Faixa Paraguai
(Grupo Jacadigo e Corumbá, Formações Araras e Raizama), nas regiões de
Corumbá e Bonito -Serra da Bodoquena, MS, e de Cáceres e Bauxi/Jangado,
MT. O conj unto paleontológico dessas seqüências é de granile impor{ância para
o melhor entendimento cronológico da trmsíção Proterozóico/Cambriano em
tern[Ório brasileiro. Os fósseis presentes incluem megafósseis (metazoários e
metáfitas), microfósseis, icnofósseis e estromatólitos, embora de ocorrência
restnta. NO Gmpo J acadigo, foram encontrados microfósseis (mel anocirilídeos)
em clastos carbonáticos, que, no registro mundial, estão limitados ao intervalo
cntre 950 e 700 Ma. A maior diversificação fossilífera está presente na FomaÇãoTamengo,aunidadesuperiordoGrupocorumbá,commetazoários(C/owd[.nc!
luclanoi e C(]ru]nbella werneri), metáfiitais (Tyiiras()taenía sp), mi:crofósseis
(Sp/tc!crÍJcoügrcgw.ç vc!r!.c!GJ./J.s) que, em conjunto, apontam para uma idade

venÍ]ianasuperiorparaessaseqüênciasedimentar.NaFomaçãoAraras,unidadeconsideradaequivalenteaoGrupocorumbá,osquatrotiposdeestromatólitos
encontrados não fomecem indicações de idade, apenas infomações de cunho
paleoambienta].Osicnofósseis,poucoconhecidosnoreristropaleontológicodo
Pré-Cambriano do Brasil, foram descritos, pela primeira vez, nos sedimentos

:àn,oessoã:dâs:.onEaadçáon:mfizn¥âbepirnoctleurà?ói:oTAassh=àz:enst:|s:,ãipTcp:esdesàFBeé
mostraram valores coerentes com os de seqüências mundiais do final do
Vendiano, e também puderam complementar os estudos paleoambientais, ao

::áoimé::ffeevsi'deênÍ;ausmf:mícáfsgsg:'3,BCôrjãgt:o:tpoo':igáosieso:gpiecsàruá:rsmr
isoladamente concordaram com valores registrados no Proterozóico Superior,
mas, associadas às evidências paleontológicas, podem s.Ligerir um intervalo de
idade mais restrito ao final desse eon.

* Resumo 341 -Tese de Doutoramento -Maio de 1991 -Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo

AEROGAMAESPECTROMETF]IA E AEROMAGNETOMETRIA DE
UM TF}ATO OCIDENTAL DO PF]É-CAMBF]lANO PAULISTA
FRANCISCO J.F. FERREIRA
Rua Padre Artur Somensi, 8/102 -CEP 05443-030, São Paulo, SP, Brasil

Neste trabalho, foram processados dados aerogamaespectrométricos e

Ê#9,me:Erneeào#aiuc,o.secg#;fl;à:sjndgiâtt;bpu,í,d,:à;tTd#:p::x#na,:3g:o2r3;onoa?
das: 47°30'; Div. SP-MG/22°00'; 46`'30'fl)iv. SP-MG; 46°30'/23°45'; 47°30'/
23`'45'. As linhas de vôo foram espaçadas de 1 km, perfazendo cerca de 21.000

km de perfis. As medidas foram tomadas a cada 100 m e a uma altura média
constante sobre o terreno de 150 m. Nos capítulos pertinentes à aerogamaespectrometria, foram gei.ados e geologicamente interpretados mapas de contomo de
K, U, Th, Unh, K/U, K/Th e F = K.Unh, todos em escala 1 :500.000. Inclui
também comparações, visual e numérica, entre dados de espectrometria gama
terrestres e aéreos da Suíte lntrusiva de ltu, em escala 1:200.000; além de
correlações entre infomações aerogamaespectrométricas e geológicas de algunsmaciçosgranitóidescomoSococaba,SãoFranciscoeMomngaba,osquais
possuemmapeamentosfaciológicos.Emrelaçãoàmagnetometria,foielaborada
um interpretação qualitativa a partir dos produtos da aplicação de diversos
filtros como gaussiano, passa-baixa, continuação para cima, redução ao pólo e
susceptibilidade magnética aparente bem como uma tentativa preliminar e
simplificada de integração com dados geológícos disponíveis. Os principais
resultados obtidos foram os seguintes: 1. a comparação entre dados

aerogamaespectrométricos e geológicos, a nível de semidetalhe ( 1 :50.000), das
Suítes Granitóides de ltu, Sorocaba, São Francisco e Morungaba, mostrou-se
satisfatória no que diz respeito à individualização de corpos; discriminação de
segmentos distintos e/ou unidades de mapeamento ; relações entre os padrões de
zonalidade das fácies e a disribuição dos níveis de radiação de K, U e Th.. 2. Em
geral. foram sugeridas, a partir dos dados aerogamae§pectrométricos,
aeromagnetométricos e do cotejo com infomações geológicas, classificações
para as rochas granitóides segundo as principais proposições conentes na
literatura intemacional. 3. A partir da parametrização aeromagnética dos
teiTenos piÉ-cambrianos expostos, foi possível inferir o arcabouço tectônico do
embzEarnento oculto sob sedimentos e lavas da Bacia do Paraná, baseado nos
diversosmapasfiltrados.Outroaspectointeressantefoiadefiniçãodeumaborda
tectônica da bacia, na área estudada, que, além de condicionar o c;mp/accme#Í
dos granitóides pertencentes ao ltu bc/Í, pode ter, uma vez reativada, influenciando a sedimentação Jiessa bacia. 4. Finalmente, mostrou-se que os métodos
utilizados constituem impoii:antes ferramentas de trabalho, os quais podem
contribuir para o conhecimento dos granitóides e do arcabouço tectônico assim
como para o estudo de sua potencialidades metalogenéticas.

* Resumo 342 -Tese de Doutoramento -Julho de 1991 -Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo
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ASPECTOS GEF]AIS SOBF]E AS MINERAÇÕES DE CALCÁRIO
DA FOF"AÇÃO IF]ATI E CARACTEF]lzAÇAO GEOTÉCNICA DO
F]EJEITO NA REGlÃO DE F]lo CLARO E PIF}ACICABA (SP)
VALQUÍRIA A. MENEGON
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

Os aspectos gerais das minerações de calcário da região de Rio Claro e
Piracicaba foram descritos com destaque à caracterização geotécnica dos
rejeitos e suas aplicações. Foram levantados os diversos aspectos naturais
regionais e descritos aspectos técnicos, e alguns impactos ambientais da lavra e
fomas genéricas de minimizá-los. Foi estudado um tipo específico de rejeito,
denominado no trabalho de "lajões", os quais foram submetidos a roteiro de
ensaiosdecaracterizaçãogeotécnica.Forarnrealizadosensaiosdedurabilidade,

reatividade, adesividade e análise petrográfica. Os solos, originais de áreas
mineradas, também foram submetidos a uma série de ensaios, como: deteminação de índices fisicos, limites de consistência e granulometria. Foi pesquisado o
histórico sobre o uso do rejeito e lajes de calcário na região, e experiências
recentes de utilização destes materiais. Foram sugeridas algumas aplicações
para o rejeito, ainda não sugeridas na região.

* Resumo 343 -Dissertação de Mestrado -Julho de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade E`stadual Paulj.sta.

ASPECTOS GEOLOGIC9S, PETF]OGRAFICOS E GEOQUIMICOS
DA INTF{USÃO CABF]EUVA, COMPLEXO GRANITOIDE ITU (SP)
TAMAR M.B. GALEMBECK
IGCEmnesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

ger£fÊTsPv'/e:oárGera¥;t.ó.ií,e:gdâxd':àiooT#:¥.#|g-Feo,:ãâdd:à:onmaid:à:çhàS

metamórficasdocomplçxoltapira.comsuabordaorientalparcialnienterecoberta
por sedimentos paleozóicos da Bacia do Paraná. Por meio de mapeamento
faciológico, foi deteminado que o complexo é constituído por quatro intrusões
distintas, denominadas: Salto, Cabreúva, Indaiatuva e ltupeva, localizadas
respectivamente nas porções oeste, sul e mediana-norte, mediana e norte. 0
presente trabalho estuda a lnmsão Cabreúva, por meio de detalhamento
geológico, petrográfico, tipologia de zircão e geoquímico. A intnisão Cabreúva
constitui corpo com aproximadamente 160 km2, distribuído em três porções,
denominadas de setores Sul, Oriental e Ocidental. Sua faciologia está representada por dez fácies granitóides distintas, composta principalmente por

sienogranitos eqüigranulares róseos e granulação fina/média, média e grossa,
sieno-monzogranitos porfiróides róseos e, subordinadamente, por granitóídes
eqüigranulares de cor cinza e porfin'ticos de cor cinza e rósea, além de duas
associações -xenolítica e de melagranitóides. Pela composição modal, constituem três grupos de rochas com tendência distinta: pelos melagranitóides (tendência trondhjemítica e granodiorítica), pelos granitóides de cores cinza e
esbranquiçada, pela maioria dos encraves (tendência granodiorítica e
monzonítica) e pelos granitos róseos (tendência monzonítica e alcalina). Pela
tipologia de zircão e pela geoquímica, estas fácies foram caracterizadas como
sendo, principalmente, de natureza subalcalina a alcalina ricas em potássio e,
subordinadamente, cálcio-alcalina.

* Resumo 344 -Dissertação de Mestrado -Julho de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.

GEOLOGIA, PETF]OGF]AFIA E TIPOLOGIA DE ZIRCÃO DA SUÍTE
INTF]USIVA ITAQul, BAF]UEF]l (SP)
CLAUDIO ]. FERREmA
IGCE/Unesp ~ Caixa Posta] 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

A Suíte lntrusiva ltaqui constitui-se de nove unidades litológicas mapeáveis
na escala 1 :50.000. Destacam-se: o Granodiorito Barueri, rocha porfin'tica de
matriz média a grossa e ffeqüentes megacristais de feldspato potássico de

dimensão predorinante 2,5 cm; os Granitos Aldeia da Serra e Mutinga, rochas
ineqüigranulares seriais a porfirl`ticas de matriz média e megacnstais com
dimenssão predominante de 1,5 cm; e o Granito Pedreira Cantareira, rocha
leucocráticaineqüigranularserialaporfin'ticacommegacristaispoucofreqüentes de dimensões predominantes em tomo de 3 cm. Essas litologias principais
pertencem à série granodion'tica ou com teores normais de potássio. As estruturas primárias da Suíte ltaqui dividem-se em: a. estruturas de fluxo plmares
(bandamento cumulático e planos de biotita) e linezmes (encraves magmáticos
máficos e surmicãceos, ambos alongados, e orientação de megacristais): b.

sc^/!.crc#dadasporbolsõesdemegacristajs,planosirregularesdebiotitaezonas
hibridas; c. encraves, dados por xenólitos, encraves magmáticos máficos (produios da mistura de magmas e cumulados cognatos) e sumicãceos; d. contatos;
e. juntas primárias precoces e tardias e foliões associados. A análise textural
caracterizousetetiposprincipais:a.zonenamentodoplagioc]ásio;b.mimequita;
relação em .çyn~c7wsf.J; d. inclusões de plagioclásio e máficos no feldspato

potássico; e. inclusões de quaftzo em gota nos feldspatos; f. textura rczpczk!.v!.; g.

hábito acicular da apatita. Pela tipologia de zircão, a Suíte ltaqui foi classificada
na série dos granitos hídricos 4a, ou cálcio-alcalina de baixa temperatura.
Diversos aspectos estruturais, texturais e de tipologia de zircão são indicativos
da atuação de processos de mistura magmática na gênese, evolução e diversidade magmática da Suíte lntrusiva ltaqui.

* Resumo 345 -Dissertação de Mestrado -Julho de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.
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ESTUDO DAS POZOLjANAS NATURAIS DE "YBYTIMl,
LA COLMENA", PAF]AGUAI ORIENTAL
PEDRO R.Z. LIMA
IGCE/Unesp ~ Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

0 estudo sobre as pozolanas da área de "Ybytimi - La Colmena" visa
estabelecer as caracteri'sticas básicas e a distHbuição do material na plmi'cie
aluvial. por meio de mapeamento geral delimitando as áreas de ocorrências,
distribuição espacia] e posições topográficas. Atualmente, as pozolanas são
consideradas materiais naturais de composição silico-aluminosa, dispostos em
foma de lentes ou blosões irregulares, friáveis, de cor branco-acinzentada,
constitui'dos por agregados microcristalinos. A origem do material não foi
totalmente deteminada, mostrando certas caracten'sticas de processos vulcânicos. A distribuição desses materiais na plani'cie aluvial está associada a sistema
de transporte flúvio-eólico, cujo principal responsável é o córrego "Tebicuarymi". A evidências de eventos sedimentares ocasionados na área pelas chuvas

periódicas e enchentes conribuiu pffa o estabelecimento das paisagens m
plmi'cie de inundação. Foi observado que um sistema de solos enterrados -como
são os materiaís pozolânicos (tipo paleossolos)-, com vários estágios de desenvolvimento , foi a resultante de vários tipos de deposição, erosão e retrabalhamento.
As correlações intn`ncecas entre as fomações superficiais, fomas de relevo e
posições ocupadas nas paisagens pelas pozolmas foram bons indicadores, onginando metodologia de prospecção na plani`cie. Tal metodologi a foi o resultado de
controles litológicos, geomorfblóScos e paleogeográficos. Na atua]idade, o
conhecimento básico das pozolanas no Paraguai é de vital iinportância, por sua
aplicação ft]tura para diversos campos da indústria e para a fabiicação dos
cimentos portland pozolânicos.

* Resumo 346 -Dissertação de Mestrado -Julho de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.

ESTIMATIVA PARA PF}EVISÃO DE DEFOF"AÇÕES DO SOLO
PF]OVOCADAS POF} ESCAVAÇÃO DE TÚNEIS E 0 SEU EFEITO
SOBF]E TUBULAÇOES ENTEF]F]ADAS
MITSU0 TSUTSUMI
EEESC"SP -Caixa Postal 359 -CEP 13560-970, São Carlos, SP, Brasil

Este trabalho descreve alguns problemas relacionados com movimentos do
terreno associado com o processo de escavação de túneis em solo. É também
estudada uma possível resposta de tubulações enterradas a esses movimentos,
com base em casos históiicos de tubulações localizadas pai.alelamente ao eixo do
túnel. Análises de escavação de túneis. com ou sem instalação de reve.stimento,
e do comportamento de tubulação foram rea]izadas por meio do método dos
elementos finitos. Cinco exemplos de análise e os respectivos resultados são
apresentados, ressaltando as principais caracten'sticas. Observações de campo de
movimentos do terreno provocados por escavaçãc` de túneis em solo foram
reunidas e acrescentadas àquelas apresentadas por Peck ( 1969), Attewell ( 1977)
e Tsutsumi ( 1983), a fim de realizar ten[ativa paTa definir relações empíncas que

pemitissem descrever a foma geométrica do perfil do recalque e prever sua
magnitude. Foi elaborado programa de elementos fmitos para execução de
mãlises tanto bidimensionais como tridimensionais, no qual foram utilizados
elemcntos isoparamétncos para ambos os casos, por caiisa da facilidade de
programação e do uso de elementos finitos para o meio de interesse. 0 programa
de computador foj desenvolvido para pemitir cálculos pam diferentes condições
de carregamento e compoii:amento de materiais. Entre as caracten``sticas que
foram consideradas nas má]ises túnel-terreno-tubulação inclui simulação de
construção incremental. Por causa da iinpossibilidade de repi.esentar todo o
sistema de interesse por meio de uma única malha de elementos finitos, é descnta
técnica altemativa hil)rida analítico-numéiica.

Resumo 347 -Tese de Livre-Docência -Julho de 1991 -Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

EVOLUÇAO PETF]OGENETICA E METALOGENETICA DA SEF}F]A
DA BOA VISTA, QUADF]lLÁTEF]O FEF]F]ÍFERO -MG
IVANIR LUCHESI
Avenida Nossa Senhora de Fátima,1689 ~ CEP 307 I 0-020, Belo Horizonte, MG, Brasil

A área mapeada está localizada a cerca de 15 km a sul do munici'pio de Santa
8árbara,MinasGerajs,naporçãolestedoQuadriláteroFerri'fero,especificamente na Folha Catas Altas. As três unidades litcx=stratigráficas que a compõem são:
a seqüência de i.ochas metaultramáficas do Grupo Quebra Osso, ocupando a
porção ocidental, em contato tectonizado com a seqüência de rochas metassedimentaresdaserradaBoavista(porçãocentra]),queestáemcontatotectônicopor
fàlha de empurrão com as rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, que
ocupam a porção oriental. A Serra Boa Vista. alvo principal deste trabalho, é
composta de seqüência metassedimentar clástica e subordinadamente química,
coinpreendendo cinco unidades principais, da base para o topo: 1. quartzitos,
quartzo-micaxistosefilonitosdocontato;2.metaconglomeradobasal,lenticular
c descontínuao; 3. unidade aun'fera da Mina do Quebra Osso, composta de
quartzo-rica xistos, com muscovita (variedade "fuchsita"), grafita e pirita
abundantes e BIF's com metacherts subordinados; 4. metaconglomerados E/W,
comestratificaçãogradacional;e5.quartzitosSerradaBoaVista,comquartzitos
brancos e subordinadamente quartzo-mica xistos. 0 modelo evolutivo proposto
envolve dois ciclos sedimentares em bacia tectonicamente ativa: o inferior, de
influência de fan-aluvial incluindo as três primeiras unidades citadas; o segundo

ciclo, de influência de brc!i.4cc! ct//#v[.wím e planície costeira, composto pelas duas

últimas unidades. No contexto geológico-regional. envolvendo os Supergnipos

MinaseEspinhaço,aSeqüênciadaSemdaBoaVistaéinterpretadacomofácies
transicional. As paragêneses metamórficas observadas e a comparação com as
caractenísticas da região indicam fácies metamórficas do grau xisto verde médio
asuperior.Aestruturaçãoédesinfomacomabalesteemposiçãoinvertidaeoeste
em posição nomal, fomando estiutura homoclinal orientada segundo, aproximadamente,N20WWONE.Asmineralizaçõesemouronaáreamapeadaocorrem
em litotipos pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas e à Seqüência da Sem
da Boa Vista. Estudos mineralógicos-petrográficos e geoquímicos-estati'sticos
apontamparamineralizaçãonaseqüênciadaserradaBoavistacomooriginadas
por di ferentes processos : para a Mina do Quebra osso, predomimm processos de
precipitação química sin-sedimentares a sin-diagenéticas em ambiente redutor,
composteriorren.iobilizaçãometamórficaefixaçãodeouroemóxidoshidratados
de ferro; para os metaconglomerados a origem do ouro seria por deposição
detn'ticadotipopci/cíjp/ac.cr.Paraasformaçõesfem'ferasdoSupergrupoRiodas
Velhas, a geoqui'mica e a foma de ocorrência indicam depósitos .çírcc/c!bÍ7wmc/,
sendo considerados de origem singenética.

* Resumo 348 -Disser[ação de Mestrado -Agosto de 1991 -Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo.
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COLAPSIVIDADE DO SOLO DE BAURU E SUA INFLUÊNCIA EM
ESTACAS DE PEQUENO POF]TE
ADEMAR S. L0BO
Unesp -CEP 17100, Bauru, SP, Brasil

Em estacas escavadas e apiloadas foram realizadas provas de carga com o
terreno natural e após inundação. sendo verificadaainfluênciado modo executivo
e do encharcamento do solo no valor da carga última das estacas. Esses valores
foram comparados aos previstos por fómulas empíricas, que usam resultados de

sondagens desimples reconhecimento. Um programade laboratório foi desenvolvido para caracterizar o solo do local e verificar a influência da inundação nos
parâmetros de resistência e compressibilidade do solo.

* Resumo 349 -Tese de Doutoramento -Agosto de 1991 -Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

FACIOLOGIA E EVOLUÇÃO~ DE BAF]RAS DE CANAL DO F]lo PAF]ANÁ
NA F]EGIAO DE POF3TO F]lco, PF]
MANOEL L. SANTOS
IGCE/Unesp -Ca]xa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

0 Rio Parmá, na região de Porto Rico (PR), apresenta padrão entrelaçado
brc(i.c/cd, promovido pela subdivisão do canal principal por ilhas e barras. Este
trabalho estuda a faciologia e a evolução de duas barras de cana] distintas: Iatera]
e central, aqui denominadas BaiTa Mato Grosso e Bami Porto Rico. respectivamente. Analisa e cadastra suas caracten'sticas faciológicas: grmulometria, geo-

metria, estmturas sedimentares, paleocorrentes e matéria orgânica, com o objetivo de construir modelos ideais indicadores dos processos e dos produtos

fomadores destes depósitos. As bams centrais de canal apresentam acentuada
assimetria longitudiml, com o desenvolvimento de fortes declividades ajusante
dodepósitoUíJrc.çc/).Sãofundamentalmentearenosasmédiasafinas,localmente
grossas, com pouca contribuição de silte e argila. A fácies mais caracten`stica

destes depósitos é a arenosa com estratificações cruzadas (fãcies) ST. As bams
laterais de canal apresentam-se simétricas, tanto longitudina] quanto transversalmente,desenvolvendoextensassuperfíciesdebaixasdeclividades(j.i#Zc.T)apartir
de suas margens. São prmcipalmente arenosas finas a muito finas, com grande
contribuição de silte e argila. As fácies mais caracten'sticas são arenosas com
marcas onduladas e./7czLçcr (Sr) e sílto-argilosa rica em matérias orgânica (Fl e
Fm). 0 comportamento evolutívo dos depósitos maiisados mostra que as banas
laterais de cana] apresentam grande estabilidade, tendendo a se anexarem às
margens. As barras centrais de canal, por causa de sua posição espacial, têm a
preservação dificultada, apresentmdo sensi'veis mudanças em sua morfologia e
grande migração a jusante.

* Resumo 350 -Dissertação de Mestrado -Agosto de 1991 -In.stituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.

AVALIAÇAO DO POTENCIAL METALOGENETICO
DA BACIA DO PAF]ANÁ NO ESTADO DE SÃO PAULO
PAF]A DEPÓSITOS SEDIMENTARES FOSFÁTICOS,
EVAPOF]ÍTICOS E DE METAIS BASE
MARSIS CABRAL, Jr.
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

O objetivo dos estudos realizados foi a avaliação do potencial metalogenético
da Bacia do Pamná no Estado de São Paulo, sobre as possibilidades de ocorrência
de mineralizações sedimen[ares fosfáticas, evapon'ticas e de metais base -Cu, Pb
e Zn. A estratégia exploratória adotada envolveu análise de caráter analógico e
qualitativo, por meio da confrontação das caracten'sticas tipológicas dos modelos
de depósitos minerais buscados no cenãrio geológico paulista da bacia, possibiIitando a seleção de áreas mais favoráveis. Nenhum alvo com condições hipotéticas excelentes de mineralização pôde ser evidenciado. Nesse ambiente de baixa

potencialidade. suas conseqüências pemocarboni'fera e cretácica constituem os
conjuntoslitofaciológicosqueencemmdestacadamenteasmelhorespossibilidades de ocorrência e perspectivas prospectivas. Especialmente com relação a cada
tipo de depósito investigado, são indicados os seguintes metalotectos como os
mais promissores: EvcipÍ7rí.ÍÍ;.7 mürÍ.n^Í7`9 -o horizonte mais propi'cio refere-se à

Fomação lrari (P) . As perspectivas de mineralizações dizem respeito a depósitos
de pouca possança, momente de sais menos solúveis; Evctpíjr!tíjs c.Í7»J/.Í]cnf¢(..ç

- os alvos selecionados inserem-se no Grupo Baum (K) que tem, como uma de
siias possibilidades, o aproveitamento de calcretes, concentradas na Formação
Man'lia, como agente cori.etivo de acidez de solo. Como complemento, um
prospectodecarátermaisespeculativorelaciona-seaoutiasocorrênciasminerais
em ambientes evapon'ticos -sais, argilas esmecti'ticas etc -associadas à Fomação
Adamantina; Ft;.ç/íjri./Í7s - as unidades mais potenciais são as Fomações

Corumbatai' - Teresim (P) e mris remotamente as Fomações Tatui' e lrati (P),
contando como expectativa mais provável à definição de depósitos de pequeno
porte; Mc/c[!..ç bcLw - os conjuntos sedimentares que merecem destaque compre-

endem o segmento nordeste da Seqüência Pemocarbonífera - no Estado e seus
lobos deltaicos - e a porção central da Fomação Adamantina.

* Resumo 351 -Dissertação de Mestrado -Agosto de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadua] Paulista.
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FÁCIESE?PMEBN:rL7ÃSNPAENPOO,:±CÁ8%AÉSODPAAFRWBAAÇÃOPIAUí
FRANCISCO P. I.IMA, F'
CRUSP"SP -Bloco E, apto. 605 -CEP 05508-900, São Paulo, SP, Brasil

0 objetivo desta dissertação é contiibuir para a caracterização e interpretação das fácies e ambientes de sedimentação da Formação Piauí, Pensilvaniano
(Monowano-Atokano), Bacia do Parnaiba, Nordeste do Brasil. Os dados
obtidospormeiodaanálisedetestemunhosdesondagens,registrosgeofísicosde
poços, mapas de litoíãcies, medições de paleocorrentes, do uso de técnicas de
leitura de fácies eó de petrografia sedimentar indicam que a Fomação Piauí,
unidade da par{e inferior da seqüência pensilvmima-permo-triássica da Bacia
do Pamaiba, depositou-se sob condições gerais áridas, configurmdo extenso
deserto interior, associado a bacia marinha evaporítica. Sistemas deposicionais
típicos dos ambientes identificados incluem: éolico (campos de dunas, zonas de
interduna seca e úmida), lacusti-e (lagos efêmeros), fluvial (wc!d!..ç e lobos de

suspensão),quesealternam,emafloramentosdabordalestedabacia,comfácies
características de sistema deltaico (frente deltaíca e pró-delta). Em direção à
* Resumo 352

parteintemada8aciadoPamaiba,passamapredominarosdepósi{osmarinhos
evapon'ticos, representados por seqüências cíclicas de folhelho, carbonato e
anidrita. No ambiente deposicional e paleogeográfico acima, os calcários são
fossili'ferosdapaitesuperiordaFomaçãopiauí(Mocambo,Contendas,Meruoca,
Carimã, Vidalgo e Boa Espermça) são interpretados como sedimentos de
platafoma carbonática ou lagumr, em parte, pelo menos, retrabalhados por
ondas de tempestade. As relações espaciais entre os diferentes sistemas não são
ainda completamente conhecidas. Na porção inferior da fomação Piaui', é
notadaapredominânciadefácieseólicasnosul,deltaicasnoleste,ecarbonáticas
e evapori'ticas no nordeste da Bacia do Pama]ba. Depósitos litorâneos e pelíticos
de platafoma ocorrem no noroeste da bacia, passando, na porção central, a
Íácies evapon'tica. Pela litoe`stratigrafia, são redefinidos os limites inferior e
superior da Formação Piaui', em subsuperffcie.

-Dissertação de Mestrado -Novembro de 1991 ~ Instituto de Gi`t)ciências, Universidade de São Paulo.

ESTUDO HIDF}OGEOLOGICO DAS F]OCHAS
METASSEDIMENTAF]ES DO GF]UPO SÃO F]OQUE A NW DA
GRANDE SÃO PAULO. CF]lTÉRIOS PAF]A LOCAÇÃO DE
POÇOS PF]OFUNDOS
LEILA N. MENEGASSE
CRUSP/USP -Bloco G, apto. 405 -CEP 05508-900, São Paulo, SP, Brasil

0 principal objetivo deste estudo é identificar a interrelação entre os fatores
1 itológicos e estruturais que interferem no comportamento do aqüi'fero fraturado
existente em iima área de 169 km2, situada a NW da região metropolitana da
Grande São Paulo. Todo o sistema público e industrial da região é alimentado
principalmente por poços profi]ndos e, secundariamente, poços cacimba, de uso
doméstico. A geologia da área é representada por rochas metassedimentares de
médio grau metamórfico, pertencentes ao Grupo São Roque, de idade do
Proterozóico Superior, cortadas por corpos graníticos. Sucessivos eventos
defomativos afetaram estas rochas, resultando em intensos dobramentos e
fra[uramentos. A grande variação e os intensos fraturamentos, aliados ao
relativamente espesso manto de intemperismo, com 10 a 30 m em média,
caracterizam os aqüi`feros da área. Os dados de 51 poços profundos mostram que

hidrogeológicos para se obter siicesso na produção de poços profundos. Foi
verificada a influência dos tipos litológicos e dos sistemas de lineamentos sobre
a produtividade dos poços profiindos, correlacionando estes condicionmtes
hidrogeológicos e os parâmetros hidráu]icos vazão e capacidade específica.
Baseado nessas correlações, foi proposto um mapa de lineamentos com indica-

ção das zonas mais promissoras à perfuração de poços profundos, correspondentes, principa]mente, ao cruzamento dos sistemas longitudinal e transversal.

Consta também desse mapa as áreas favoráveis à recarga, as quais estão
noma]mente cobertas por densa vegetação. 0 grau de mineralização das águas
amo`stradas é baixo, com valores de STD entre 30 e 11 s mg/l. Os teores dos íons
pnncipa]sestãodentrodoslimitesdepotabilidade,proporcionandoáguasdeboa

g:fL'g#eààees::;gommi:írÕoessgc|¥¥g:TáEe3#eeE:çàcaoEt:opao?::g|Pá`,vdifda:
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;ipE:,íãi:3ãu,::é::ed%,é:d2::rÍ.,,7£m#::%áCaiorr:a3:dne;.#a:;.¥oõ:e:su:::c::paocz,f:S::sC;`s:|:dÍ.;

aqüífera da área. Os fatores determinantes deste quadro são as excelentes
condições de recarga, resultantes do fator climático favorável e da grande
coberturavegetalnasáreasderecarga,a]iadosàpresençadedensofraturamento
e de constante vanação dos temos lito]ógicos.

* Resumo 353 -Dissertação de Mestrado -Setembro de 1991 ~ Instituto de Geociência!s, Universidade de São Paulo.

EVOLUÇÃO SUPÉF]GENA DAS F]OCHAS CAF]BONATÍTICAS
F]lcAS EM APATITA DO COMPLEXO ALCALINO DE JUQulÁ (SP)
ARNAI.DO ALCOVER, Neto
Rua Coronel Camisão, 220/2 -CEP 05590-120, São Paulo, SP, Brasil

0complexoalcalino<ari)onáucodeJuquiáestálocalizadonasproximidadesdas
coordenadasgeogiáficas47`2l'delongitudeoestee24t24'delaritudesul(SEdoEstado
desãopaulo).Intnidiunocretáceolnferior(133Ma),niimembasamentoreãonalprécambrianofomadopredominantementeporiochasgnáissicasemigmati'ticas.Sobreo
Complexo de Juquiá, assim como em várias oums lcx=alidades da reãão, houve
forTnação de espessos mantos de intemperismo, evolu'dos provavelmente a paiúr do
Terciário Superior. Este mbalho observou as feições mais típicas da alteração
supérgena do corpo carbonárico de Juquiá (rico em apanta), sob os aspectos macro e
microscópicos e também químícos. As técnicas utilizadas foram basicamente
difratometria de raios X, microscopias ópticas e eletrônica de varredura com
analisador pontual, análise temodiferencial e espectroscopia infia-vermelha.

Algumas dosagens de ETR também foram efetuadas pela técnica de ativação
neutrôni ca. Pel os dados obtidos, foi confirmada a caracten'stica isalten`tica do manto
de alteração desenvolvido sobre as rcx)has caibonáricas de Juquiá, onde a grmde

qumtidadedeapatitaprimáriaresidualcondiciomasutentaçãodaestrutimoriginal
da rocha. Os carbonatos primários, predominmtemente dolomíticos, são totalmente
lixiviados dumnte a alteração do caibonatito e a porosidade gerada é parcialmente
uupada por produtos femginosos supérgenos (oxí-hidróxidos), ricos ou não em
manganês, e também por recnstalizaçõeLs de aparita secimdána. Outi.os minerais
secundários de menor impoitância quantitativa caracterizados nos poros da isalterita
estudada foram: barita, fosfato rico em ETR e fosfato de alumi'rio rico em bário, tipo

gorceixita

* Resumo 354 -Disser{ação de Mestrado -Outubro de 1991 -Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo.
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PETF]OLOGIA DAS SOLEIRAS DE DIABÁSIO DE F]ESEF]VA E
SALTO DO ITAF]AF]É - PF]
VANDERLEI MANIESI
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

As soleims de diabásio, situadas nos mmici'pios de Reserva e Salto do ltararÉ/PR,
foram estudadas com base em dados de campo, petrográficos e químicos. São soleiras
alojadasemi.ochaf,sedimentarespaleozóicasdaBaciadopamá.sendoas.sociadasao
vulcanismo basálüco fissual que afetou a bacia em tempos juo¬retáceos. Estão
inseridasnocontextodoArcodePontaGrossa,emsuaporçãocenml,próximoaoeixo
(Reserva)emporçãonom3doarco(Saltodoltaraní).AsespeLssurasdessescorpossão
vanadas,atingindocei.cade200mnasoleiradeReservae100mnadeSaltodoltaraié.
Sãocortadaspordiquesdedireçãoprefei¬ncialNW-SE,comespessura,emplmtas,de
até300m.Suasrochassãocompostasporplagicx:lásio,piroxênios(augitaepigeonita)
e, de modo subordinado, por opacos, aparita, quaitzo, olivina, zircão e minerais
secundários. constituindo petrogmficamente desde olivina afé granófiros. Em ni'veis
próximos ao topo dos corpos, são obsewadas porções ricas em materid ix}gmaióide,
di.spondo-sedefomainteisticialnarochaeaindaemveios.Quimicarnente,assoleims
de Reserva e Santo do ltarari são repiesentadas por basaltos subalcali nos, latibasa]tos`

mdesi-basaltos, andesitos, lati-andesitos, dacitos e riolitos. A natiLieza tolei'tica dessas

rochas é constatada pela coexistência de auãta e pigeonita modal, pela relariva baixa
razãoálcali`stsilicaeplapresençadequaftzoehiperstênionomarivoe,apesardepouco

#s#£o£*#:,g,no:Íeepb¥q=e#;:àseçe?oE`:Tm#osTdge£¥±:d:,#%.?oàs:
intermediárioparaoácido(SoleiradeReserva)mostm-seinviável,sugerindo,deacordo
com os dados petrogTáficos, a possibilidade do termoácido não iepresentar apenas o
li'quido residual final. mas sim o h`quido asscx)iado a fases minerais em desequilíbrio,
incorporadas por algiim prooesso mecânico durante sua migração para locais de majs
baixapiessão.AcomparaçãodascomposiçõcsquímicasenmassoleirasdeReservae
Sa]todoltararé,comasra:hasvulcânicasdaBaciadoParmá,mosmdemodogeral,
maiorproximidadecomposicionaldocoiposestudadoscomosbasaltosdea]totitânio
(Tio£%) da região nortg da bacia.

* Resumo 355 - Diçse]iação de Mestrado -Setembro de 199 I -Instiiuto de Geociências e Gências Exatas, Universidade Estadual Paulista.

OS GRANITÓlDES DEFOF}MADOS DA F]EGlÃO DE PlÉN (PR): UM
PF]OVÁVEL AF3CO MAGMÁTICO DO PF}OTEF]OZÓlco SUPEF]loF}
AI)ILSON MACHIAVI.:I,LI
Rua Pcro Leão, 153 -CEP 05423-060, São Paulo, SP, Brasil

lÁ)calizada a aproximadamente 100 km a sul de Curitiba, a área objeto destc
tmbalho apresenta dois domi'nios litológicos principais: iim domi'nio meridional de
rochas granuli'ticas e iim domínio setenrioml de iochas grani[óides cálcio-a]calinas

defomadas. Além destes li{otipos, cx=oncm rochas ulmbásicas a básicas, um coipo
gmnitóide isótropo e rochas \Julcanossedimentaies da Bacia de Campo Alegie.
sedimentares da Bacía do Pamná e depósitos aluvionai¬s recentes. 0 domi'nio das
rochas grmulíticas está comtitui'do essencialmente por gnaisses granuli`ticos quartzofeldspáticos com ou sem "hjperstênio", bandados ou listrados, englobando porções
imnoresdepiroxênioe,maismramente.anfibolitos.0domi'hiodosgrmitóidescálcicL
a]calinosdeformadosapresentadoiscorposprincipais,denominadosinfomalmentede
Grmitos Sudeste e Noroeste, sendo que o primeiro está subdividido nas fácies 1
(homblenda. quanzo monzodiorito a quartzD monzonito) e 2 Íbioüta monzogimito a
gmncdioiito) e o segundo na fãcies 3 (biotita-homblenda - quartzo monzodiorito a
morizogmnito) e 4 (biotita monzogrmito). 0 conjunto destes granitóides apresenta

padrões gecqu`rico, geocronológico e ptrogáfico comspondente a gmiitóides
oririnadosemambientedeaicovulcânico"mroe.defoiTmgeid,apiesemamclaras
evidências de metamorfismo de bajxo grau (zona da biotita) assa:iado a uma
defomaçãocisalhmte.Afeiçãoesmturalprincipalemtodosestescorposdegrmitóides

á#%:]gnãc:dgndáessqLuca£,,¥:umT::s:à+::íso#íí*n¥oCáeEo¥]gn:n]daaçneeE:;
feldspzftos,notadame.ntequanciocomponentesdamamz,equeapresentacomodireção
modal uma atitude de N43E/7lNW. A passagem enn.e esteLs dois domhios está
marcada por zona de cisalhainento iesultante do cavalgamento dos gmnitóides deformadossobreodomi'niogranuh'ticx).Oscorposultrabásicosabásicosenconü.am-se,em

geHd, defoimados e meta]Tiorfizados em gmii baixo, constituindo-se pn3dominmteiTiente por scrpentinitos, talco xistos, mmolita-talco xistos, com porções menores de
anribolitos,metagabronoritos,metaolivinagabmnoiitosemetanoritos.Estescorpossão

enconmdosqiK3remmeioaoslitotiposcom`çpondentesaodomi'niogrmuli'tico,queem
meio aos granitóides defomifldos. ou mcLsnio na zona de mnsição entie estes doLs
domi'nios, podendo representar, ix:lo menos em parte, iestos de fundo oceânico. Um
corpo gimitóide isótropo, denominado de Gimito Agudos, encontm-se inmdido no
domi'nio gmnuli'tico, tendo como liinite noite a mesma hlha de cavalgamento que
separa o dorni'rio grmuli'tico do domínio dos gmnitóides deforrnados. Dentro deste
coipo grani`tico oconem dois coipos básicos, gabrodion'ticos, de cor verde, escum a
acinzentada, grmu]ometria médía a fiiia, eventualmente grossa, podendo apresentar
megacristajs de piroxênios. anfibólios e plagioclásio, mostrzmdo, geralmente,
desestabilização, mris ou menos intensa. da mineralogía oriSnal da rcx:ha - plagicx:Iásio, piroxênio, olivim e mfibólio -em um processo essencialmente hidrotermal. Pela

geocronologia, este nabalho apre(ienta pam o domínio gmniLli'tico uma errócrona RbSr com 2.107 ± 69 Ma, com razão iricial de 0,70284 0,00024 e tiês idades K-Ar em
biotitas -com valores de 1.9 I 0 47 Ma. 1.672 77 Ma e 655 ± 9 Ma -, ciue indicam o
metamorfismoescx:rguimentodesteslitotiposnoCicloTrmsamazônico,bemcomoa
aberturadosistemaK-Arnasproximidadesdocontatodestedomíniocomosgranitóides

defomados, indicada pla idade de 655 Ma em um biotita-piroxênio próximo a este
contato.Quantoaodomíniodosgmnitóidescálcio-alcalinosdefomados,ametodoloSa
Rb-Sr fomeceu, unindo-se os dados apresentados neste úabalho com dados ainda
inéditos de J.M. Reis Neto e 0. Siga, Jr., duas retas pamlelas com idades em tomo de
610 Ma e razões iniciais próximas de 0,705 e 0,707; pelo método U-Pb em zircões,
dados prelimimres indicaram duas idades, 716 ± I 5 Ma e 797 ± 158 Ma, sugestivas
da geração destes gmnitóides durante o Ciclo Brasiümo. Pela metodologja K-Ar em
bio[itas, foram obtidos dois vàlores, um de 592 ± 30 Ma e outro de 561 ± 15 Ma, que
indicam,emconmstecomodomhiogmnuli'tico,queoresfiiamentoreriom]nessaárea
deu-se ao final do Pi-oterozóico Superior.

* Resumo 356 -Dissertação de Mestrado -Outubro de 1991 -In.stituto de Geociêncjas, Universidade de São Paulo.

TECTÔNICA DE PLACAS NO CICLO BF]ASILIANO: AS
OROGENIAS DOS CINTUF]ÕES DOM FELICIANO E F{lBEIF{A
NO RIO GF}ANDE DO SUL
ANTONIO R.S.F. CESAR
IG/USP -Caixa Postal 20899 -CEP 01498-970, São Paulo, SP, Brasil

A exposição do Escudo Gaúcho no Rio Grande do Sul compreende duas fàíxas
móveisbrasilimasdeorientaçãogeralemtomodeNE-Swtectonicamentejustapostas:
1. o Cinturão Dom Feliciano e 2. o Cinturão Ribeira. Antes dajustaposição, que deve
ter ocorndo no Cambriano Sup3ri.or (< 530 Ma). estes cinturões tivermi evoluções

`ç¬paradasediséntasrelacionadasaodesEmvolvimentodedoisoceanosneo-pioterozóicos

e suas interações com uma massa continen(al inteiposta: 1. o 0cemo Adamastor,
situado a leste do Continente Rio de la Plata e envo]vido nas orogenias do Cinturão
Dom Felicimo, e 2. o 0ceano Chama, a oeste deste continente e responsável pelas
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orogeniasdoCinturãoRitx3ira.AedificaçãodoCinturãoDomFelicianoresultadetrês
orogenias superpostas: 1. a Orogenia Piratini (885-775 Ma), um sistema mdinotipo
representado rx)r (meta)granitóides cá]cio-alcalinos de raiz de aJco magmático e por
(meta)seqüênciasvulcanosseclimentaresdebaciaderemc)-arco;2.aorogeniaporongos
(650-620Ma),camcterizadapelacolisãodosistemaanteiiorcontraamirgemoriental
do Continente Rio de lm Plata afetando seu embasamento e cobertum mioge"linal
comoempilha[Tientode«7ppcrdasunidadesprécolisionaissobcondiçõesmetamórficas variáveis de xistos verdes inferior a anfibolito superior e geração de .ç/#cÍ.ç sin-e
tardi-tectônicasdeleucogranitos-refletindooielevoentãocriado,sedimentação/7y.Çt`/z
lcx:almente pieLservada; e 3. a Orogenia Sem do Herval (-550 Ma), um evento tardicolisiona] trmspressional relacionado à instalação de grmdes zonas de cisa] hamento
sutBricias sinistrais, dobiamentos em padião "domo & bacia" e intensa fomação de

anfibolitosuperior,egemçãodegraritóidescálcio-alca]inosporsutx]ucçãoresiduale
sedimentapão molássica, sendo o conjmto a]óctone resrito ao Bloco São Gabiiel e
balizado a sudoeste pela Trançformante lbaié durante seu aianspoite tectônico; e 3. a
Orogenia Bom Jardim (650 - <i30 Ma), um sistema andino tipo in .Tf./i{, pouco
deformado e não-metímórfico. exposto no`ç Blocos São Gabriel e Taquarembó, cujas
distinçõesdevem-seàsduaszonasdesubducçãodoOceanoCha]"asoboContinente
Rio de 1ú Plaia situadas a cx3ste e limitac]as pela Tmnsformmte lbaié, sendo a
mergulhantesobo81cx:oTaquarembómajsagastadaqueaemsubducçãosobo8lcx:o
São Gabriel, n=fletindo em p]utonismo cálcio-alcalino a shoshoni`tico de raiz de arco
magmánco com polaridade pam leste e razões inL`iais Srw/Sr% variáveis de 0,7045 a

:íZg:s:oo:í:oçasÍ:àG£,nneo,eN£s¥:##:ã:riTgÊ7,CsoF+#e,¥v,a¥s:¬en,ü:

gimitos subalcalinos associados a enxames de diques iiolíücos, plaiôs rioli'ticos e
peqiienos corpos bãsico-ulmbásicos às expnsas de fiisões cmstais profiindas e
mantélicas associadas, em suprficie, à espessa (6.000 m) sedimentação./Íy.çc./! &
;"j/cL7.7cnaAntefossacamaquã.Comoresultadodainteraçãc)entmoocemochama

0,7070eo,7077.Contemporâneaaesteplutorismoecamctgrizandoemsupefficieesta

e o Contüiente Rio de 1.a Plaía, também a:orieram üês orogenias m fomação do

p]u[onismodearcomagmárico.Marcandooencerramentodoseventosorogêricosdos
Cinturões Dom Feliciano e Ritkira, possivelmente quando eles então se conjugamm
graçasaotranspoitetectônicodetenenosdoGnturãoDomFelicimoporfàlhamentos
ü.anscorientes tardi-colisiomis, o Escudo Gaúcho no Rio Grmde do Sul, refletindo o
estiramento crustal do pen'odo, foi reesmturado em hÍ;r`çÍ.ç e gábens, sendo o produto
daerosãodaquelesdepositadonestescomo;7w;/fl7.çf?durmteoEventoPós-Orogênico
Guaritas (530 Míi). Após o témino do Gclo Brasiümo no Rio Gimde do Sul, seu
escudo foi reanvado no Evento Anorogênico Sem Tupanci durante o Ordovicimo (4ó5 Ma) por intiusões graníticas plutônicas e hipoabisstis localizadas, assmíadas a
vulcanismo ácido alcalino. Com o encemmento deste evento reinamm as condições

Cinturão Rjtx3ira no Rio Grmde do Sul, cujas distinções decoriem de sua djsposição
neste, se no Blcx:o São Gabriel ou no Bloco Taquerembó, limi{ados ao longo dos
eventos orogênicos pela Transformmte lban5: 1. a Orogenia Camba]' (>770 - >ó50
Ma), cujos produtos estão restntos ao Bloco São Gabriel. representa a gemção de um
sistema de arco de ilhas no Oceano Charrua por subducção meânica pam oeste e
instalação de um arco magmático intraoceânico constituído por (rneta)grmitóide
cálcicLalcalinosdebrixo-KebaixarazãoincialsF7/Srtü(0.7040)epor(meta)seqüências

#Êàs;-vkcm,imoioçLiaçT=ào*:'à=sékügAi?ón¥m#àoEcvà:n£sTdibs:à#dÊ
Ibaié, sobre a qua] fomou-se bacia de cisalhamentc> com sedimentação//.y.çt`/!; 2, a
Orogem Rio Vacacai` (Ú50 Ma), referida à otx]ucção sobre a margem cx:idental do
Continent£ Rio de h Plata e de sua cobertua mioge"linal de /!üppc`ç e escamas
tectônicas de oriolitos, ortognaisses e xistos diversos do sistema de arco de ilhas da
orogenia mteiior, sob condições metamórficas variáveis de xi.stos verdes inferior a

polaridadepamleste,fomou-seumabaciadeíetro-arco,particulamentetEmpreservada no Blcx:o São Gabriel, composta por seqüências progradacionais com igual
sen[idodedep5sitos//.v.çc./]&;7wj/t[7.Çcintercaladoscomvulcanismocon.smgüíneoao

platafomais de esiabilidade tectônica no Rio Grande do Sul, como bem atestam as
s;eqüências neo-paleozóicas da Bacia do Pamná neste Estado, só rompidas dmnte a
rearivação mesozóica ligada à abertua do Oceano Aüântico e o ini'cio de iim novo
"Ciclo de Wilson".

* Resumo 357 --Tese de Doutoramento -Outubro de 199 I -Instituio de Geociência`t`. Universidade de São Paulo.

ESTUDO EXPEF]lMENTAL DE PAF]AMETF]OS DINAMICOS DE

ALGUNS SOLOS TF}OPICAIS DO ESTADO DE SAO PAULO
llERALD() L. GIACHETI
Unesp -Caixa Po`stal 208 -CEP 12500-970, Guaratinguetá, SP. Brasil

Foramestudadosomóduloc.isalhmteearazãodeamortecimentoin[emodealguns
solos tropicais do Estado de São Paulo. Foi feito levantamento e análise cn'[ica de
resultados de ensaios dinâmicos já realizados em solos brasileiros. Foram realizados
emajos sísmicos cross-hole e de co]um ressonmte em difei¬ntes solos tropicais que
cx:orTemnascidadesdeBauru,SãoCarloseCampims.Osresultadosobtidosporestas
técnicas são confiontados e comparados com a]ueles estimados por expressões

einpi'ricas disponi`veis. Especialmente pam os solos de compoitamento laten'tico, o

módulocisalhammáximomedidofoisuperiorà]ueleestimado,omesmomoritmdo
com a degradação do módulo. Estas discrepâncias foram atibuídas às camcten'sticas
genéücasdestessolo``eàcondiçãonão-saimúa,comumemmaciçosterrososdeméões
Ü.opicais. Novas expressões são pmpostas pam estimariva dos parâmetros dinâmicos
dos solos estudados.

* Resumo 358 -Tese de Doutoramento -Novembro de 1991 -Escola de Engenh.ma de São Carlos. Universidade de São Paulo.

COMPAF]AÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS PAF]A
AVALIAÇÃO DE F]ESERVAS: UM ESTUDO DE CASO NA JAZIDA
DE COBF]E DE CHAPADA, GO
JORGE K. YAMAMOTO
Av. Damasceno Vieira, 44 -CEP 04363-040, São Paulo, SP. Brasil

Este trabalho aprescnta os resultados da comparação entre métodos
computacionais para avaliação de reservas baseado em iim estudo de caso na
Jazida de Cobre de Chapada, Comarca e município de Mara Rosa, GO. Os
métodos computacionais utilizados foram: ponderação pelo inverso ao quadrado da distância, ponderação espacial e krigagem ordinária. Estes métodos foram
revistos neste trabalho sendo propostas algumas alterações, que. é possi`ve,l
acreditar, apnmoraram os mé{odos citados. As principais alterações propostas
referem-se ao cálculo de teor e variâmcia em blocos de lavra por meio de sm
discretização em sub-blocos, os quais são avaliados pontualmente. e os valores
de teor e variâmcia são então compostos para o domi'nio origma]. Estas
alterações foram adaptadas aos métodos da ponderação pelo inverso ao quadrado da distância e ponderação espacial. Para a krigagem ordinána foi proposta
uma alternativa ao cálculo da variância de interpolação em substituição à
variânciadekrigagem,quemedeapemsaconfiguraçãoespacialdosdados.Para

o caso estudado, a krigagem ordinária revelou-se como o melhor método,
seguida pela ponderação espacia] e ponderação pelo inverso ao quadrado da
distância. Estas indicações foram obtidas analisando-se os resu]tados de a-valiações cnizadas com medidas de dispersão em tomo da reta ideal. As reservas
de cobre são confiãveis para os estudos futuros de viabilidade técnica e econômica: entretanto, as reservas de ouro calculadas devem ser interpretadas com
reserva, devido, principalmente. à densidade insuficien[e de dados na região
sudoeste onde ocorrem valores anômalos de ouro e, também, devido a análises
inadequadas realizadas para esta região. As classificações geoestatísitcas de
reservas baseadas m variância de krigagcm não se adaptam pam medidas reaís
de dispersão, pois foram elaboradas para medidas relativas de dispersão.
Portanto, sugei.e-se. como tema de pesquisa futura, a elaboração de uma
classificação baseada em medidas reais de dispersão que também levem em
consideração a variabilidade natural do depósito.

* Resumo 359 -Tese de Doutoramento ~ Abril de 1991 -lnstítuto de Geociências, Universidade de São Paulo.
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EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DOS CORPOS DE PROTOMINÉRIO E
MINEF]ALIZAÇÕES DE MANGANÊS ASSOCIADAS -POF}ÇÃO
LESTE DE SÃO PAULO E SUL DE MINAS GEF]AIS
CÉSAR U.V. VERÍSSIMO
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, Rio Claro, SP, Brasil

As principaís ocorrências de protominérios de manganês, conhecidas na
porção leste do Estado de são pauloe sul de Minas Gerais, acham-se associadas

além dos produtos comuns de alteração de espessartitas, filommganatos mostrando um padrão de raios x com reflexões planas basais entre lo,O e 5,00 À. A

:,T£tears.sseãd:T:#oi.:epirnoá:::dzfi:.ozsarpepeftâ:::::eà:onç,oeT&':::a'àaops' :aa. ,êpr:gis:Ê,::
em concoiTência estrutural com as rochas encaixantes. A di`stribuição ao longo
de uma faixa bem definida (Paraibides -do cinturão geossinclinal de Ebert
1956) sugere ambiente tectônico pretérito único, considerando possíveis variações tempomis limitadas, nos ciclos de sedimentaçãoedeposição. Osprotominérios
que origínaram os depósitos de mmganês são de dois tipos: silicáticos e cálciosilicáticos. Os maiores teores de mangmês dos protominérios cálcio-silicáticos
sugerem maior contribuição na fomação dos depósitos mais expressivos de
manganês existentes na faixa estudada. Durante os eventos de deformação
regional, as camadas de protominérios fbram estimdas e rompidas por processos
de boudinagem, levando à formação de trilhas de protominérios segundo dois
Írc;]d.ç e.struturais distintos NW-SE e NE-SW. Os processos de alteração e
enriquecimento dos protominérios manganesíferos iniciaram-se provavelmente
no Terciário lnferior, como resultado de combinações variadas entre efeitos de
mudança climática e de reativações tectônicas. As observações de seções
delgadas e polidas, e análise de difração de raios X pemitiram individualizar,

#:::n;:e!(:à,aAdlàrRoà:`oocg#2ê)nrceipà:eâ:|:ãp:=ae(sT,:eéT,::aTv:rq::saenwu#eaa;:â

desse óxido seja facilitada pela presença de grafita servindo de supoite epitáxico
e origimndo lamelas de grafita-litioforita semelhantes às descritas por valarelli
cf #/. (1982) para o minério de Maraú -BA. Estudos de estimativa de reserva
apresentados por Angeli cÍ Ü/. ( 1984), definem um total de 2,1 milhões de
toneladas de minério, a teor médio de 23%, com teores variando entre 23% a 38%
de Mn parao Mono dapalmeiras. Emlocais onde houve condições de redeposição
de óxidos e hidróxidos de Mn ao longo de fiatums e vazios, ocorrem teores
superiores a 45%. 0 minério de Mn de ltapira possui variações texturais e
composicionajs que dificultam estimativa de reserva baseada nos valores médios
de áreas de exposição de faixas mineralizadas. Entretanto, a existência de uma
i'ntima relação teor/textura, aliada ao conhecimento do controle tectônico do
protominério e minério, periritem seleção de áreas de predomi'nio de certos tipos
texturais, o que constitui importante controle geolóstco, para este e paia outros
depósitos similares.

* Resumo 360 -Dissertação de Mestrado -Dezembro de 1991 -Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universídade E.stadual Paulista.

ANALISE ESTF]UTURAL DO NUCLEO BETAF}A,
F{lo BF]ANCO DO SUL -PR
r:I)UARD() SALAMUNI
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP I 3500-970, Rio Claro, SP, Brasíl

Este traba]ho apresenta os resultados do mapeamento geológico e análise
estrutiiral de uma área de cerca de 300 km2. a sudoeste da cidade de Rio Branco
do Sul (a 20 km a norte de Curitiba), abrangendo um núcleo antiformal,
denominado Betara, e áreas a ele adjacentes ocupadas pelas Fomações
Votuverava, a norte, e Capiru, a sul. Neste núcleo de foma grosseiramente
eli'ptica,alongadonadireçãoNE-SW,sãoreconheci'veisduasunidadeslitológicas,
per{encentes ao Complexo Setuva. A primeira, denominada de Formação
Betara, posiciona-se tectonicamente no topo e aflora na porção N-NE da
estrutura çendofomadaporseqüênciametavulcanossedimentar(clasto-química ou peli`[ico-carbonática). Tem sido denominada de Fomação Peru por outros
autores. A seqüência inferior, exposta na porção S-SW do núcleo, foí considerada como uma tectono-fácies do Complexo Setuva e inclui essencialmente
paragmi.sses (com intercalação de quaitzitos e xistos), ç restri[os ortognaisses,
havendo imbricação tectônica destes litotipos entre si. E denominada de Complexo Meia Lua, contrastando com o nome `.Complexo Pré-Setuva", qiie tem
sido utilizado, mas cujo significado estratigráfico é confuso. O Grupo Açungui,
a norte do Núcleo Betara, é representado pela Formação Votuverava, formada

pormetassedimentospeli'[icos,alémdecorposmetabásicosepacotesdemámore calcítico. Ao sul, na Formação Capiru, ocorrem mámores dolomíticos,
quartzitos e metassedimentos argilo-arenosos. Imediatamente, a noroeste do
Núcleo Betara, as litologias da Formação Votuverava são intrudidas pelo

"stock" graiii'tico Rio Abaixo com 1,5 km2 de áreas aflormtes. Ocorrem, ainda,

intmsões de diques de diabásio, cuja direção é N40-60W. A tectônica, que
modula a geometna e as relações de contato entre as unidades litológicas é
complexa. em conseqüência da combinação de interrelação dos diferentes
sistemas de defomação a seguir resumidos: a. sistema de cisalhamento nãocoaxial, resultando deformação dúctil a dúctil-rúptil. de baixo ângu]o. Caracteriza-se por fàlhas de empurrão e cavalgamentos estruturados em duplex. 0

provável transporte tectônico foi de NW para SE (ou WNW para ESE); b.
sistema de defomação por caiisa de virgação e/ou empinamento do Núcleo
Betara,provavelmentecomoresultadodacontinuidadedosmovimentosiniciais
de cavalgamento através da estrutura duplex antiformal associados aos dobramentos proporcionados pelo sistema transcorrente; c. sistema de transcorrência
com direção NE-SW, cuja estriitiira principal é denominada de Zona de
Cisalhamento transcorrente lmcinha-Cubatão, com movimento transgressivo,
fruto de deformação dextral, não-coaxial. As defoimações impostas são mais

#:ttiec':,í9zaqçu£Sddúec;::â,â:3]oçã:aeçã:ccqànf#à?s:sou£#?c|:t:cgae,'aodc:ás,ãi).r:
FoebnrtaemeFnotroTdede:s.::,noTsov[#ídaodsosa:nfdaThàs:e£gãmod¬ecoQ::ípr#::;:açmã,onà:stesL=ru,:
ras pré-existentes.

* Resuino 361 - Dissertação de Mestrado - Dezembro de 199 I - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade, Estadua] Paulis{a.

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GEOFÍSICAS NA CAF]ACTEF]lzAÇÃO DE
SOLOS E ROCHAS COM APLICAÇÕES NA GEOLOGIA DE
PLANEJAMENTO UF}BANO
WALTER MALAGUTTI, F"
IGCE/Unesp -Caixa Postal 178 -CEP 13500-970, São Paulo, SP, Brasil

Esta tese constitui-se principalmente num traba]ho metodológico, que objetiva demonstrar a importância e a viabilidade da aplicação das técnicas geofisicas
de sísmica de refração e de sondagem elétrica-vertical, no levantamento de
infomações dentro de dois importmtes vetores da Geologia de Planejamento

urbano: na deteminação das propriedades geológico-geotécnicas e espessuras
dos diferentes horizontes da camada inconsolidada e no posicionamento, em
subsuperfi'cie. do lençol freático. No capítulo 11 deste [rabalho, foram revistos os
conceitos metodológicos básicos das técnicas geofísicas utilizadas, enfatizando-

ReuistaBrasileira,deGeociêncicLs,VoLume2:2,\992

127

se os procedimentos de campo atualizados e os modemos métodos de análise e
interpretaçãodedados,alémdaslimitaçõesinerentesacadatécnica.Essarevisão
teve sempre o seu enfoque voltado para o potencial e para a perspectiva de
aplicação dessas técnicas nos estudos integrados de planejamento. 0 estudo
experimental, abordado no capi`tulo 111, foi executado em três áreas-teste,

detecção do lençol ffeático. A interpretação integrada dos resultados geofisicos
obtidos em cada iima das áreas-teste, relatada no capi'tulo IV, mostrou a complexidade de variação de parâmetros fisicos medidos, em cada uma das litologias
abrangidaspeloestudo.Oprodutofinaldessainterpretação,sintetizadoemseções
sismo-elétricas, peimite concluir que as técnicas geoffsicas empregadas consti-

previamente determinadas, constituídas dos seguintes tipos litológicos: arenitos
cretáceos, "sill" de diabásio e granitos homogêneos pré-cambrimos. Nesse
estudo foram aplicadas as técnicas geofi'sicas referidas, objetivando a caracterização de toda a cobertura inconsolidada acima do topo rochoso, e também a

tuem-se em valiosa ferramenta que deve ser utilizada de foma nomalizada na
definição da adequabilidade dos terrenos, para diferentes tipos de uso pelo
homem, dentro dos estudos integrados de planejamento.

* Resumo 362 -Tese de Doutoramento - Dezembro de 1991 - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista.

CAF]ACTEF]lzAÇÃO MINEF]ALÓGICA E GEOQUÍMICA DOS

GOSSANS POF3TADORES DE OUF]O
DA F}EGlÃO DE SÃO BAF}TOLOMEU -GO
NELSON M. OLIVEIRA
Rua 3, casa 10, Setor Centro-Norte, Morada do Ouro -CEP 78055-100, Cuiabá, MT, Brasil

Neste trabalho foram utilizados estudos petrográficos, geoquímicos e
morfoscópicos para

caracterização dos gc;`ÇfcíH.Ç auríferos constituintes do

depósito de ouro de São Bartolomeu - GO. 0 depósito de ouro de São
Bartolomeu, situado dentro de uma zona de cisalhamento, é constitui`do por
pacote de filito hidrotermalizado com presença de vênulas e bÍ7wcJÍ.m.ç de qiiartzo
mineralizado, e por um conjunto de corpos sulfetados maciços ou parcialmente
maciços, mais ou menos oxidados, alongados em foma de "charuto" e encaixados nos filitos do Grupo Canastra (Proterozóico Médio) segundo sua foliação
principal. 0 minério consiste de massa de oxi-hidróxidos de ferro secundários,
impregnada de ouro. Estes óxidos derivam da oxidação dos corpos de sulfetos
maciços, formadores da mineralização primária. Apresentam as texturas dos
sulfetos quase inteiramente preservadas e constituem gíj£.Çüm.Ç m acepção
clássica do temo. Os gossans são compostos por dois tipos de materiais
misturados em várias proporções. 0 primeiro deles é o produto de alteração dos
sulfetoseconstitui-sedematerialferruginoso;osegundosãorestosdofilito,com
textura parcialmente conservada e fortemente femginizado. A mineralogia é
dominada por goethita, sericita e quartzo; hematita ocorre em qumtidades
subordinadas,assimcomoóxidodefenoamorfosemvariadosgrausdehidratação.
Restos de sulfetos frescos e grãos de ouro de dimensão micrométrica que

assumem formas esféricas, placóides ou dendríticas podem aparecer disseminados no plasma ferruginoso. As texturas réplicas detectadas nos ÁJÍ;.çfci7].ç são

relacionadas às formas de ocorrência de pirita no minério primário. A principal
forma de ocorrência de goethita é a cúbica, mas são muito ffeqüentes as fomas
retangulares e poligonais, além de ramificações dendn'ticas. Freqüentemente a

gothita apresenta textura colofome nos núcleos das cavidades dos bíj;rwÍJrkf ou
margens de canais secundários. Geoquimicamente, os gossans são caracterizados pela assembléia: Cu-Pb-Zn-Au-Ag. A málise dos ccx}ficientes de coiTelação
entre os elementos mostrou qiie o material é constituído por dois pólos

::o:#ç:o.C:o.gg::ed:gT,:p;Fas:':oÍ:nní:`ip±:dT.e:|:om:buàmpâo?Íe;?çoe:gToh:ãcto':Y:':;ien:á%
aos dois tipos de materiais que compõem as amostras. A correlação do ouro com

íà.:ffã.¥;s;iiíd;Í:p;iT;e:2!ígjã:o2uoêuô:i:T:fÉ:áíah:dac;:a:o:ào;3#!:Án:g-;Ãm¥:£É:;
qumto de origem secundária nos 6JtJs.Lçc!#.T, indicmdo a ação de algum enriquecimento supérgeno nas porções mais superficiais dos mesmos.
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UMA CONTF]lBulÇAO A CARACTEF]lzAÇAO DE MAÇlÇOS
ROCHOSOS FRATUF]ADOS VISANDO A PROPoslÇAO DE
MODELOS PAF}A FINS HIDF]OGEOLÓGICOS E
HIDF]OGEOTÉCNICOS
MARILDA TRESSOLDI
Rua Bela Cintra, 986 -CEP 01415-000, São Paulo, SP, Brasil

Fundamentando-semconsolidaçãodastendênciasatuaissobreacaracterizaçãohidrogeológicaehidrogeotécnicademaciçosrochososfraturados(Cap.2),é
discutidaacaracterizaçãohidrogeológicaehidrogeotécnicaefetuadaembasaltos
fratiiradosdeportoprimavera(Cap.3),sãoapresentadosexemplosdeanálisesde
fluxo em microcomputadores (Cap. 4) e são propostas algumas diretrizes gerais
para a elaboração de modelos conceituais necessários às análises de fluxo (Cap.
5). Para caracterizar as propriedades hidrogeológicas e hidrogeotécnicas de Lim
espesso pacote de basalto fraturado presente nas fundações da barragem de terra
dausinadePortoPrimavera,visandoaproposiçãodemodelosparafinsdeanálise
de percolação, foi efetuado um programa de ensaios pioneiTo na história das
investigaçõesdefundaçõesdasbarTagensbrasileiras.Asinvestigaçõesconstararn
de ensaios de intercomunicação tridimensional por bombeamento, precedidos de
ensaiospontuaispmaumaprimeiraavaliaçãodascondutividadeshidráulicas.Os
resultados indicaram que o maciço rochoso comporta-se como meio homogêneo
eanisotrópico,sendodefinidosostensoresbietndimensionaisdecondutividades
hidráulicas, seus valores e dii.eções principais e os valores de coeficientes de

amazenamento específico, utilizando a solução de Hsieh e/ ci/. ( 1983), Hsieh &
Neummn (1985) e Hsieh cí cz/. (1985). Os ensaios e as interpretações foram
conduzidos em diversas dimensões entre 5 m e 30 m, evidenciaram a influência
das dimcmsões nos resultados obtidos e mostraram correlações com a geologia e
com as estruturas do maciço basá]tico, especialmente com os contatos entre

derrames. As málises de fluxo efetuadas em iricrocomputadores utilizaram o
programa de análise de fluxo tridimensional MODFLOW (MacDomld &
Harbaugh 1988) e trataram de casos idealizados referentes ao rebaixamento, de
um mina em iim maciço rochoso mineralizado e à influência de uma cortina de
injeção atravessando basaltos fraturados. Essas análises ilustraram a utilização
dos tensores tridimensionais de condutividades hidráulicas, especialmen[e dos
seus valores e direções principais, bem como dos valores de coeficientes de
armazenamento específico, determinados através de ensaios i.m .çi./w . As diretrizes

gerais para a proposição de modelos conceituaís foram abordadas com ênfase na
execução de ensaíos Í.n .ç(./w e ao emprego de métodos e técnicas estati'sticas e
gecsta[ísticas.
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TECTÔNICA PF]OTEF]OZÓicA NO ALTO A MÉDIO VALE DO
F]IBEIF]A, ESTADOS DE SAO PAULO E PARANÁ
GINALDO A.C. CAMPANHA
IPT/DGRM -Caixa Postal 7141 -CEP 01051 -97C, São Paulo, SP, Brasil

Foi estiidada uma área-chave no Vale do Ribeira para a compreensão da
estratigrafia e iectônica das seqüências de rochas supracrustais de idade
proterozóica afloran[es na regíão, e também para correlação entre as unidades
estratigráficas definjdas nos Estados de São Paulo e Paraná. Foram integrados
dadoseLstniturais,estratigráficos,metamórficos,petroquímicosegeocronológicos
dentro de modelos de evolução tectônica para a região. A área escolhida cona
as principais estruturas geológicas regionais, abrmgendo as cidades de Apiai',
Iporanga e BaiTa do Turvo. Além de compilação e integração geológicas

regiomis, foi desenvolvida integração e complementação de mapeamentos
geológicos em semidetalhe já existentes, e estudos de detalhe em subáreas
selecionadas. Foram realizados estudos específicos de análise de orientação,
análise de deformação, petrografia, recomposição da inacroestrutura e da
estratigrafia original, petrografia, petroqui`mica de rochas básicas, e málises
geocronológicas pelo método isocrônico Rb/Sr.
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