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THE ROLE OF INHERITANCE IN FORMING AND DEFORMING RIFTED MARGINS AND
CREATING COLLISIONAL OROGENS
Gianreto Manatschal 1
1

Université de Strasbourg

A long-standing question in Earth Sciences is related to the importance of inheritance in controlling the rheology
and deformation history of tectonic systems. In contrast to physical processes that are generally applicable,
assessing the role of inheritance suffers from two major problems: firstly, it is difficult to appraise without
having insights into the history of a geological system; and secondly, all inherited features are not reactivated
during subsequent deformation phases. Therefore, the aim of the presentation is to provide a conceptual
framework about how inheritance may control the architecture and evolution of rift systems and their
reactivation during subsequent convergence in collisional orogens.

2

SEAWARD DIPPING REFLECTORS ALONG THE SOUTH ATLANTIC MARGINS - HOW DO
THEY FORM, AND WHAT IMPLICATIONS DO THEY HAVE FOR HYDROCARBON
EXPLORATION?
Ian Davison 1
1

Director of Earthmoves Ltd.

This talk will examine seismic and well data from the Sergipe-Alagoas and Gabon conjugate margins where
seaward dipping reflectors have been observed, and also the major SDR sequences in S. Brasil-Argentina and
Namibia-S Africa conjugate margins. The talk will be illustrated with recently acquired high-resolution seismic
data and will discuss the possible mechanisms for the formation of seaward dipping reflectors and their
composition using well and seismic and outcrop data. Additionally, review the evidence for good shallow marine
source rocks developed just above the SDR sequence on the Gabon and Namibian margins, which has
implications for good hydrocarbon source rocks on the South American margin.
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EVOLUTION OF TONIAN OPHIOLITES IN THE BRASILIANO OROGEN
Léo Afraneo Hartmann
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, leo.hartmann@ufrgs.br

Modern, post-Penrose concepts include subduction-related (suprasubduction zone and volcanic arc
types) and subduction-unrelated (continental margin, mid-ocean ridge and plume types) ophiolites.
This classification emerged from the advance in description of present oceanic crust. Fast-spreading
ridges (˃3 cm/yr) have the classical structure of harzburgite, gabbro, sheeted dyke, basalt, pelagic
sediment – similar to Oman ophiolite. On the other hand, one third of the world ridges are slowspreading (˂3 cm/yr) and expose harzburgite (serpentinite) at the surface of oceanic crust. Another
type is the exposure of large stratiform mafic-ultramafic complexes in ridges. As a consequence,
ophiolites must be reexamined in orogens to improve classification and understanding. MezosoicPaleozoic high-pressure ophiolites are common in orogens, e.g., Himalaya-Alps, Andes, Cordillera,
Appalachian, Caledonian. The examination of Neoproterozoic orogens displays abundant lowpressure ophiolites, the largest terrain (2000 x 1000 km) in the Arabian-Nubian Shield. The Brasiliano
Orogen (4000 x 1500 km) has many Tonian ophiolites, hosted in the large (1000 x 200 km) Brasília
Belt and to north in the Araguaia Belt and to south in the São Gabriel terrane. Continental terranes
older than 1000 Ma contain rocks reminiscent of ophiolites but lacking full oceanic lithospheric
association. A significant advance in understanding ophiolite evolution in the Brasiliano Orogen is
here described – U-Pb geochronology, Lu-Hf isotopic and elemental geochemistry of zircon,
elemental and B isotopic composition of oceanic tourmaline in metasomatites, integrated with field
geology and description of aeromagnetometry and aerogamaspectrometry. I presently report on the
most-intensely described ophiolite-containing juvenile terrane of the orogen – Tonian São Gabriel
terrane, Sul-Riograndense Shield. U-Pb dating of oceanic zircon (ɛHf ca. +12, U/Yb <0.1) from
chloritite, rodingite, albitite and tourmalinite established the initial rifting of Rodinia at 920 Ma,
succeeded by serpentinization events in the oceanic crust, youngest at 715 Ma. Dravite formed in the
proto-Adamastor ocean (11B = +5 and 0) and continent (-8.5) associated with chloritite, amphibolite,
serpentinite and rocks similar to listvenite. Aerogeophysics supports geological mapping, because
most of the ophiolite is strongly magnetic and low-K, displaying a rosary of boudinaged serpentinite
+ mafic rocks and BIF, and yielding three-dimensional structure of intensely deformed ophiolites.
Overthrusting of juvenile São Gabriel terrane over Rio de La Plata Craton was detected by isotopic
geochemistry of piercing young (550 Ma) granites. The presence of craton below the terrane is also
suggested by magnetotellurics. Low to middle amphibolite facies deformation considerably blurred
original evidence of ophiolite evolution. Beginning of continental collision at 700 Ma is established
for SW Gondwana from the youngest age of ophiolites. Because the Neoproterozoic Brasiliano
Orogen is comparable to the Tertiary-Quaternary Himalayas, a similar mapping of extensive (20004000 km) sutures becomes a viable perspective in the investigation of this huge Gondwana-related
orogen of South America. A look across Gondwana (Pan-African Orogen) amplifies this perspective
considerably.
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CONSTRAINING HEAT FLOW, SUBSIDENCE/UPLIFT AND SEDIMENTATION HISTORIES OF
RIFTED MARGINS
Marta Pérez-Gussinyé1
1

University of Bremen

The subsidence and thermal history of margins has been the matter of much debate. Many of this debate revolts
around enigmatic observations suggesting that subsidence in the syn- as well as post-rift history of margins does
not comply with the Mckenzie model. For example, some margins show too little syn-rift strata, deposited as
faults are active, and too much sag strata, deposited soon after fault activity ceases, with an age which pre-dates
break-up. Also, borehole and seismic data from many margins like the Atlantic have been interpreted to suggest
that the upper surface of the crust remains close to sea-level during rifting, inconsistent with its thickness, and
then it quickly subsides as the transition to oceanic spreading occurs. In this work we use numerical models
which couple surface processes, i.e. sedimentation and erosion, to plate deformation to investigate the tectonic
subsidence, basement heat-flux and thermal history of margins. We systematically simulate different margin
architectures, analyze their syn- and post-tectonic sediment distribution and apply back-stripping techniques to
the models. Our aim is to use the numerical models as a natural laboratory to elucidate the processes by which
enigmatic observations at margins may occur. Our results indicate that 1) in all cases the deformation laterally
migrates with time towards the future ocean. The time at which this migration starts depends on the strength of
the crust. Rift migration generates thinner than expected syn-rift sequences and sag sequences that predate breakup. 2) The depth reached at the end of syn-rift is larger, and the amount of thermal subsidence during post-rift
much smaller than in Mckenzie models. The larger syn-rift depth is related to the strength of the crust and to the
slow velocities imposed in our model, both of which are not taken into account in the Mckenzie model. Strong
models present more synrift subsidence than weak ones. The lack of thermal subsidence is most probably due to
thermal insulation by the sedimentary pile and the slow rifting velocities modelled here which allow to diffuse
heat during the synrift. 3) The influence of the sedimentary thickness on top of basement is as important in
determining basement temperature in the syn- and post-rift periods, as the structural position of the analyzed
location within the evolving rift.
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SUTURING GONDWANA IN THE CAMBRIAN – THE OROGENIC EVENTS OF THE
FINAL AMALGAMATION

Renata S. Schmitt1, Rafael de Araujo Fragoso1, Alan S. Collins2
1

Universidade Federal do Rio de Janeiro, schmitt@geologia.ufrj.br,
2

University of Adelaide, Adelaide - Australia

Gondwana was consolidated in the late Cambrian after 180 myr of tectonic convergence among Neoproterozoic
paleocontinents and smaller fragments. We present a compilation of 55 orogens that record its final amalgamation. Collisional events are registered by the metamorphic peak assemblages and contractional deformational
structures. Two main periods of orogenic activity are recognized. The first at c. 670–575 Ma includes few
orogens (c. 15) but over larger areas. During this stage, the Saharan, West African, São Francisco-Congo and
Paranapanema paleocontinents, along with the Arabian Nubian shield that consisted of juvenile Tonian terranes
and some East African Orogen microcontinents, were accreted to form the proto-Gondwana core. The second
stage, at 575– 480 Ma, incorporated more orogens, c. 40, that sutured the Amazonia, Rio de La Plata, Kalahari,
Dhawar, East Antarctica and Australian paleocontinents. The collisional orogen pattern throughout both western
and eastern Gondwana is similar, indicating that although Gondwana was built up by the convergence of distinct
paleocontinents, their approximation might be orchestrated by global geodynamics. In SW Gondwana, the
opening of c. 610– 570 Ma basins, some with oceanic crust, coincided with the suturing of the proto-Gondwana
core. They were rapidly formed but even more quickly inverted during the second and last 575–480 Ma
collisional stage, represented by the major east–west Kuunga and north–south South Atlantic belts. We propose
that the 570–500 Ma collision of the Damara-Lufilian-Zambesi belt was coeval with the Cuchilla DionisioSaldania-Gariep-Dom Feliciano- Kaoko-Ribeira-Cabo Frio orogens. This South Atlantic orogenic system
consists of the main SW Gondwana suture, reactivated 350 myr later to form the South Atlantic Ocean. The
suture is preserved by old orogenic high-pressure and oceanic-derived rocks on the actual conjugate continental
margins.
This is a contribution to the IGCP-628 The geological map and tectonic evolution of Gondwana, also a product
from UFRJ-PETROBRAS cooperation project “Revisão do Mapa Geológico do Gondwana”.
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CRUSTAL DELAMINATION IN THE ANDES: DIFFERENT PROCESSES AND SETTINGS
Victor Alberto Ramos1
1

Universidad de Buenos Aires

The last decade displayed through geophysical and geological studies the occurrence of delamination and
foundering in specific segments along the Andes. The geological evidence has shown different processes and
diverse petrological suites as products of the crustal and lithospheric delamination. Hugh rhyolitic plateau, minor
monogenic mafic rocks, as well as large basaltic floods, may alternate in the different tectonic segments. A
review of the delamination process and tectonic settings reveals the major geologic facts associated with
different lithological suites.
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TERROIR: CONEXÃO ENTRE TERRITÓRIO, PRODUTO, IDENTIDADE CULTURAL E
PATRIMÔNIO COLETIVO
Jorge Tonietto1
1

Pesquisador, Embrapa Uva e Vinho, e-mail: jorge.tonietto@embrapa.br

Uma abordagem sobre “terroir” no meio técnico-científico ganha objetividade quando está ancorado numa base
conceitual para o termo. Mesmo porque, historicamente, o termo teve significado diverso do atual. Por exemplo,
em relação aos vinhos, na França do século XIX, o termo era associado a um produto que não tinha o caráter
nobre (cru) para ser consumido pelas pessoas da cidade, mas referia-se ao vinho com "gosto de terroir", na época
associado a um caráter qualitativo pejorativo - a um vinho para ser consumido por gente do interior. Já, nos dias
atuais, terroir remete a uma conotação positiva em relação a um produto. A UNESCO, em 2005, adotou a
seguinte definição: “Terroir é um espaço geográfico delimitado, definido a partir de uma comunidade humana
que constrói ao longo de sua história um conjunto de traços culturais distintos, de saberes e de práticas,
embasados em um sistema de interações entre o meio natural e os fatores humanos. O saber-fazer, que está
envolvido nos saberes e práticas, apresenta originalidade e confere tipicidade e reconhecimento para os produtos
ou serviços oriundos deste espaço e, por consequência, para as pessoas que ali vivem. Os terroirs são espaços
dinâmicos e inovadores que não são assimilados somente aos aspectos relacionados à tradição”. Nesta base
conceitual, o termo expressa uma relação complexa que se dá num território, numa interação entre os fatores
naturais e os fatores humanos. Fica evidenciado que o termo não envolve somente aspectos do meio natural
(clima, solo, relevo), mas, de forma simultânea, uma coletividade humana, envolvida na produção do (s) produto
(s) de terroir. Assim, terroir se opõe à uniformização, padronização, estandardização, e é convergente com
origem e originalidade, típico, característico, ao que tem caráter distintivo. Além disso, como em toda a
sociedade humana, o terroir contempla dinâmicas ao longo do tempo, numa interação entre tradição e inovação.
Outro componente importante do conceito é aquele representado pela identidade cultural do respectivo território.
Por fim, o terroir, em sua complexidade, constitui-se num patrimônio coletivo, com valor material e imaterial,
como também apresenta significado socioeconômico e jurídico. Tratando-se do produto vinho, a palestra
apresenta o conceito da Organização Internacional da Vinha e do Vinho – OIV para o terroir vitivinícola, bem
como são dados exemplos concretos do terroir na ótica das indicações geográficas dos vinhos brasileiros (IG
registradas - Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Altos Montes, Monte Belo, Farroupilha, Vales da Uva Goethe;
IG em estruturação/registro - Campanha Gaúcha, Vale do São Francisco, Altos de Pinto Bandeira, Vinho de
Altitude de Santa Catarina), já que o conceito está na base da estruturação e reconhecimento das indicações
geográficas, incluindo as denominações de origem.
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A NATUREZA FRACTAL DE DEPÓSITOS MINERAIS E IMPLICAÇÕES PARA SUA
PROSPECTIVIDADE
Carlos Roberto de Souza Filho1, Paulo Haddad-Martins2, John Carranza3
1

IG-UNICAMP, e-mail: beto@ige.unicamp.br
2
IG-UNICAMP

O conceito de geometria fractal foi definido na segunda metade do século XX. Desde então, fractais são
utilizados para a descrição e entendimento de feições geológicas. Recentemente, diversos trabalhos têm sugerido
que a distribuição espacial de depósitos minerais apresenta geometria fractal, a qual representaria a complexa
interação de processos geológicos necessários para a gênese de uma mineralização. A manifestação da geometria
fractal se dá através da invariância escalar, ou seja, a propriedade de uma feição conservar suas características
geométricas independente da escala espacial. Esta característica é promissora para o estudo de depósitos
minerais, pois sugere a possibilidade de que informações sobre a geometria da mineralização em uma escala
possa ser usada para inferir aspectos da geometria em outras escalas. Uma vez que a geometria das
mineralizações é consequência dos controles que atuaram durante e após sua formação, a possibilidade de
estudos com uma abordagem fractal tem aplicações teóricas e práticas. Uma das investigações mais pioneiras e
modernas da aplicação de fractais no estudo de depósitos minerais foi feita recentemente na região do depósito
Iron Oxide-Copper-Gold (IOCG) de Sossego, na Província Mineral de Carajás (PA). Depósitos IOCG
apresentam forte controle estrutural, que somados a farta disponibilidade de dados nas escalas regional, local e
microscópica tornam a área da mina de Sossego ideal para esse tipo de pesquisa. Dados já disponíveis na
literatura foram integrados com novas medidas estruturais e lâminas orientadas de amostras coletadas nas cavas
da mina. A geometria da mineralização foi avaliada em três diferentes escalas: na escala regional examinou-se a
distribuição espacial dos depósitos IOCG conhecidos; na escala local examinou-se a geometria das estruturas e
corpos mineralizados no depósito de Sossego; na escala microscópica foi avaliada a geometria da distribuição
espacial e da forma dos grãos de minerais de minério. O conjunto de resultados indica que os depósitos IOCG da
região de Carajás, e em particular o depósito de Sossego, apresentam geometria fractal, conservando a orientação
e anisotropia nas diferentes escalas. A orientação e anisotropia das mineralizações são aspectos geométricos que
resultam diretamente do controle exercido pela trama estrutural subjacente. Os resultados indicam que o controle
estrutural gera a invariância escalar devido à influência que exerce sobre a permeabilidade das rochas, um fator
essencial para a geração de depósitos hidrotermais. A permeabilidade é definida em escala microscópica através
de planos de foliação, microfraturas e vênulas, as quais se relacionam diretamente com estruturas de escalas
maiores, tais como zonas de cisalhamento, falhas e veios, criando uma rede permeável consistente através das
escalas. No caso de Carajás, a geometria destas áreas permeáveis reflete a interação entre uma trama dúctil
anterior, de permeabilidade difusa, e uma trama rúptil posterior, com permeabilidade focada. Como parte do
trabalho, ficou também demonstrado que anomalias microgeoquímicas, tomadas como proxies de padrões de
microescala de minerais de minério, obtidas em áreas restritas do depósito, exibem tendências das falhas de
macroescala que exercem controle regional da mineralização de IOCG em Carajás. A metodologia aqui descrita
pode ajudar na detecção de novos alvos de exploração, bem como auxiliar a compreensão dos controles
estruturais de mineralizações em greenfields no Brasil.
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AVANÇOS NO ENTENDIMENTO DA DINÂMICA DO MANTO
Peter Szatmari1
1

Petrobras/CENPES, e-mail: szatmari@petrobras.com.br

A Terra é o único planeta do sistema solar que tem tectônica de placas a litosfera, havendo fora dela apenas
satélites com tectônica de placas de gelo. Por que é assim? A crosta que estudamos diretamente, em
afloramentos e testemunhos, varia normalmente em espessura de 7 a 38 km, formando com 6 biliões de km3
0,6% do volume da Terra. A espessura do manto é de quase 2.900 km e com seus 900 biliões de km3 forma 83%
da Terra. O manto do rei recobre seu corpo; o manto da Terra é seu corpo mesmo. É evidente que, sem o
entendimento da sua dinâmica, estamos tocando apenas a pele do nosso paciente. Nesta palestra examinamos
como os conceitos simples da dinâmica do manto que tivemos no século 20 evoluíram durante a segunda década
do século 21.
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O GERENCIAMENTO COSTEIRO NO BRASIL
Régis Pinto de Lima1
1

ICMBio, e-mail: regis.lima@icmbio.gov.br

A Lei 7661/88 que estabeleceu o Gerenciamento Costeiro no Brasil fez 30 anos em 2018 e em função disso
tornou-se necessário uma reflexão. Uma avaliação dos 25 anos do Gerenciamento Costeiro (MMA, 2013) cita
“... contudo após este período o PNGC ainda não constitui uma política realmente eficaz do controle dos usos
dos recursos naturais e dos espaços costeiros marinhos e de integração das políticas públicas incidentes sobre o
litoral. Em 2016 é publicado o Plano Nacional de Adaptação/PNA que é Instrumento da Política Nacional de
Mudanças do Clima e dentro dos Objetivos e Metas, a zona costeira tem especial importância para estudos e
estratégias para enfrentamento da subida do nível do mar e, sobretudo no presente, os eventos extremos. Os
ecossistemas costeiros formam um dos sistemas mais ameaçado pelos potenciais impactos das mudanças do
clima e dos eventos extremos. Em 2018 o MMA lançou (Portaria Nº 76 de 26/03/18) conjuntamente com vários
parceiros, o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, o Procosta, que é uma resposta
especialmente para a sociedade brasileira quanto ao planejamento territorial da zona costeira com inserção da
lente climática. Os riscos e vulnerabilidades aos eventos extremos que as cidades costeiras já enfrentam precisam
ser urgentemente inseridos no planejamento e no orçamento da União, Estados e Municípios. Mais do que isso, é
urgente aprofundar nosso conhecimento científico, aprimorar nossa rede de coletas de dados e enxergar que os
ecossistemas costeiros, com sua função de proteção natural da linha de costa, são o principal ativo para
adaptação às mudanças do clima que já esta em curso. O PROCOSTA visa pioneira e fundamentalmente criar
um Programa permanente de planejamento e gestão da zona costeira com caráter territorial. O primeiro passo
(Projeto ALT-BAT) fornecerá a base metodológica para delimitarmos uma linha de costa de referência, que por si
só seria um sucesso do ponto de vista científico, tecnológico e jurídico. A projeção da linha de costa com
acurácia para cenários temporais de até 100 anos possibilitará uma ferramenta de planejamento
espacial/territorial costeiro que nunca antes foi disponibilizada para a gestão costeira no país. Neste sentido
insere-se o conceito de perigos na zona costeira como fenômenos potencialmente prejudiciais, tais como
tempestades, ciclones, tornados, enchentes, marés meteorológicas e até o recuo acentuado do nível do mar. Mais
de 40% da costa brasileira encontra-se em processo erosivo. É de se imaginar como este tipo de informação é
estratégica do ponto de vista ambiental sobretudo quando estes perigos são analisados como potenciais riscos
costeiros, onde perdas econômicas, sociais e ambientais podem ser avaliadas. Importante também para a Defesa
do território nacional como para a Defesa Civil. O Procosta busca valorizar e valorar os serviços ecossistêmicos
de provisão intrínsecos a existência dos ambientes costeiros como dunas, restingas, manguezais, marismas e
recifes de corais. O Procosta é uma estratégia nacional para este enfrentamento.
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ANÁLISE ESTRUTURAL EM TURBIDITOS EDIACARANOS DA PEDREIRA
BELAGRES, BACIA DO CAMAQUÃ – RS
Maciel Jorge de Souza¹, Vinícius Matté¹
¹Universidade Federal do Pampa, maciel.geologia@gmail.com
¹Universidade Federal do Pampa, viniciusmatte@unipampa.edu.br

Este trabalho descreve uma investigação geométrica e cinemática de estruturas tectônicas em estratos
ediacaranos da Pedreira Belagres, localizada a sudeste de Caçapava do Sul-RS, assim como suas
implicações com o quadro geológico estrutural regional. O estudo revelou a existência de 3 estágios
cinemáticos e um arranjo geométrico de certas tendências estruturais geograficamente associadas. Os
elementos do padrão assim formado incluem tendências de dobras, falhas, veios e juntas. Suas causas
foram interpretadas como resultantes da movimentação de zonas de cisalhamento rúpteis de caráter
regional ao qual a região de estudo está inserida. O primeiro estágio cinemático (I) é representado
pelas falhas normais, definidas por movimentos de alto ângulo a intermediário com sentido de
transporte para NW, disposto paralelamente à tendência axial das dobras. O segundo estágio
cinemático (II) é representado pelas falhas inversas e definido por movimentos de alto ângulo com
sentido de transporte para SE, disposto do mesmo modo, paralelamente à tendência axial das dobras.
Este regime compressivo foi interpretado como responsável pelos dobramentos na região estudada. O
terceiro estágio cinemático (III) é representado pelas estrias na superfície de acamamento,
caracterizadas por movimentos horizontais a sub-horizontais, com caimento para NNE e interpretado
como decorrente dos movimentos laterais de falhas transcorrentes regionais de mesma direção,
resultando em dobras abertas de grande envergadura. Estas estruturas formam um coerente quadro
estrutural com forte relação genética com a tectônica rúptil regional de idade Ediacarana.
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SOBRE O LINEAMENTO GUAÇUÍ EM SEU SEGMENTO CENTRAL: ASPECTOS
METAMÓRFICOS E MICROESTRUTURAIS
Marilane Gonzaga de Melo1, Marcos Eduardo Hartwig1
1

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/Campus Alegre, e-mail: marilane.melo@ufes.br e
marcos.hartwig@ufes.br

A Zona de Cisalhamento Guaçuí (ZCGu) é uma estrutura formada no Cambriano, por efeito da aglutinação do
Gondwana Ocidental. Trata-se de uma estrutura de aproximadamente 350 km de extensão, largura média de 5 km
e orientação NE-SW. No estado do Espírito Santo, a ZCGu atravessa rochas paraderivadas incluídas no Complexo
Paraíba do Sul e suítes de granitóides pré a sin-colisionais. Atualmente, são escassos os trabalhos que abordam a
deformação e o metamorfismo relacionados à ZCGu, sendo a maioria deles em escala regional. Neste sentido, o
presente trabalho teve como enfoque, a caracterização microestrutural (13 lâminas) desta feição ao longo de um
perfil transversal de orientação NW-SE com 16 km de extensão, localizado em seu segmento central (porção sul
do estado do Espírito Santo). As evidências de campo, petrográficas e microestruturais indicam três principais
unidades geológicas ao longo do perfil (metagranitoide, ortognaisse e milonitos). Os metagranitoides são rochas
leucocráticas de granulação grossa com foliação incipiente. Os ortognaisses apresentam bandamento gnáissico,
com bandas félsicas constituídas por quartzo e feldspato intercaladas com bandas máficas ricas em biotita e,
subordinadamente, hornblenda. As rochas miloníticas exibem bandamento composicional que refletem bandas de
propriedades reológicas distintas, além de numerosos indicadores cinemáticos dextrais. A lineação de estiramento
mineral tem caimento para NE a NNE. Os metagranitoides e ortognaisses apresentam evidências microestruturais
de deformação dinâmica relacionado ao evento deformacional regional (Dn), com desenvolvimento de extinção
ondulante em grãos de quartzo e feldspato, plagioclásio com macla polissintetica deformada, migração de borda
de grão e contatos frequentemente lobados entre os grãos de quartzo e feldspato. Em contrapartida, o evento
deformacional Dn+1, de intensidade variável promoveu a geração de milonitos e ultramilonitos, que exibem feições
típicas de deformação dúctil, como estrutura S-C, indicadores cinemáticos do tipo sigma, delta e dobras
assimétricas. A matriz das rochas miloníticas consiste de agregados de biotita orientados e grãos de quartzo e
feldspato de granulação fina. Os porfiroclastos são de quartzo, feldspatos e, subordinadamente, hornblenda e
ortopiroxênio. A foliação milonítica é definida pela orientação preferencial de biotita e ribbons de quartzo, com
orientação NNE e mergulho para SE. As rochas miloníticas apresentam porfiroclastos de quartzo e feldspato
recristalizados ao longo das bordas produzindo estruturas do tipo núcleo-manto, porfiroclastos de hornblenda e
ortopiroxênio em forma de sigma e delta, além de contatos ameboides a serrilhados entre os grãos da matriz
quartzo-feldspática recristalizada. Com base nos dados de campo, petrográficos e microestruturais, pode-se inferir
que a ZCGu possui um núcleo central descontínuo, constituído de ultramilonitos, bordejada por milonitos com
aproximadamente 9 km de largura e cinemática dextral. Contudo, a intensidade da deformação dinâmica ao longo
do perfil apresenta-se de forma descontínua, sendo constituída por porções menos deformadas entremeadas por
regiões mais intensamente deformadas. Os aspectos microestruturais sugerem que estas rochas foram deformadas
sob condições de baixo a médio grau metamórfico durante o desenvolvimento da zona de cisalhamento. Além
disso, a ZCGu não parece delimitar terrenos tectônicos distintos.
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DETAILED MAPPING OF DEFORMATIONAL PHASES IN A SEGMENT OF THE PELOTAS
BATHOLITH (RS)
Adelir José Strieder 1, Catarina Rodrigues do Amaral 2, Mikael Freitas Ribeiro 3, Juliana Pertille da Silva 4,
David Jozef C. Debruyne 5
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This work aims to present the results of a systematic and detailed geological survey carried out during the
last 3 years in the Pelotas – São Lourenço do Sul – Canguçu – Piratini – Pinheiro Machado region (RS). The
surveyed area exposes an assortment of lithological units and structures in the Pelotas Batholith (Dom Feliciano
Belt), which have been studied by several researchers. The field work was supported by high resolution images,
and by reprocessed and improved aerogeophysical (gamma-ray and magnetometric) maps based on the CPRM’
1100 Project database. A total of 600 outcrops were visited, 250 of which were described in detail, leading to a
database of up to 5000 measurements for different types of structures. The results reveal a deformational
framework that differs from the ones previously presented. The geologic-structural history of the Pelotas Batholith
comprises four (4) deformation phases, which are characterized as: Dn-1, D1, D2, and D3. The oldest deformational
phase (Dn-1) was only recognized in mafic xenoliths that occur in gneisses of Granodiorite-to-Monzogranite
composition (Gg1), and in Monzogranites and their felsic gneiss equivalents (Gg2). The mafic xenoliths are finegrained gneisses with mm-scale bands (Sn-1) of mainly quartz+feldspars and biotite+amphiboles; the Sn-1 bands
often form rootless folds, or are oblique to the country rock foliation. The first deformational phase (D1) is
ubiquitous and can thus be regionally correlated; it is characterized by a regular gneissic banding (S1) developed
in Granodiorites and minor Monzogranites (Gg1). The S1 bands are variable in scale (cm to dm), in mineral sorting
(coarse muscovite±quartz+K-feldspar / fine-grained amphibole±quartz+plagioclase+muscovite+biotite), in quartz
and feldspar grain size lacking a clear mineral sorting relationship. The second deformational (D2) phase folds S1
bands into isoclinal folds (F2) and develops an anastomosing foliation upon S1 (transposition to S2). The D2 phase
also develops a S2 foliation of variable intensity in medium- to coarse-grained, often porphyritic Monzogranites
(Gg2 ). The third deformational phase (D3) developed SE-verging asymmetric folds (F3). The F3 hinges show en
échelon arcuate geometry in map view. Large sigmoidal bodies of F3 folded S1//S2 structures are bounded by thick
NE trending transcurrent faults (Fa3), which also display sigmoidal geometry related to splaying into synthetic R,
C and P Riedel shears. The differences in geophysical signature between F3 folds and sinistral Fa3 faults are clearly
recognizable in the Tilt Angle magnetometric map. Red Syenogranites and subordinate Monzogranites (Gg3)
appear emplaced into F3 fold hinges and Fa3 jogs. The sinistral NE faults are conjugated with NW antithetic (R’,
P’) dextral faults. Both sinistral and dextral Fa3 faults produced mylonites, often fine-grained and banded
ultramylonites, but also pseudo-tachylytes and minor phyllonites and fault breccia. The fabric developed in Fa3
faults suggests that deformation took place at the ductile-brittle transition zone. Both conjugated faults show
alternating cross-cutting relations, and were conduits for acidic (microgranites, rhyolites) and basic (diabase,
microdiorites, to gabbros) magmas. The D3 deformational features are well constrained by magnetometric maps,
and can be regarded as wrench-type tectonics (σ1 ~ NS; σ3 ~ EW).
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Camaquã Basin (Sul-riograndense Shield, RS) has long been regarded as a rift-type basin, related to and
bounded by sinistral transcurrent faults. Most studies focus on stratigraphic analysis. On the other hand, some
studies explore broad regional structural aspects, and yet fewer deal with local scale structural features. The aim
of this work is to present the results of an integrated regional and local scale structural analysis for the Camaquã
Basin. This works is being carried on during the last 5 years, documented up to 150 selected outcrops considering
both their lithological and structural features, and recorded up to 1000 of different types of structures. Field works
were also supported by high resolution images, and by aerogeophysical (gamma and magnetometric) maps
specially produced from CPRM’ 1100 Project database. The investigations showed that the dominant deformation
style is folding, rather than normal faulting in a pull-apart regime. Folds were mapped by following stratigraphic
units as described for Arroio dos Nobres Formation (Bom Jardim Group), which include: i) lower Mangueirão
Member, and ii) upper Vargas Member; the key stratigraphic units for regional correlation and balanced structural
cross-sections were the Lower and Upper Conglomerate beds of the Vargas Member. The mapped fold geometry
is often concentric and quite symmetric in the central segment of the Camaquã Basin; but, the folds turn to
asymmetric toward its margins. The fold hinges trend toward NE and NW; the folds have doubly plunging hinges
along >16 km, and their wavelength is close to 6 km. The NE and NW folds do not interfere each other, but merge
and disappear along their trend. The NE and NW fold merging can be best identified in the Apertado Structural
Inflection area. These NE and NW trending folds are regarded as large-scale conjugated folds (mega-kink),
developed upon stratified units of different mechanical properties and under a deformational regime where σ1 ~
NS and σ3 ~ EW. The Rodeio Velho Member are sills emplaced in the hinge zone of the flexural kink-like folds
and appear in different stratigraphic position of Bom Jardim Group. These alkaline affinity intrusive bodies are
also emplaced as dykes and represent a magmatic event that took place during this deformational phase. The
concentric folds are made of gentle synclines and tighter anticlines at actual erosional level. This investigation has
shown that most of dipping strata previously assigned as tilted blocks are, in fact, limbs of folds. Some transcurrent
faults are related to this deformational phase, but some previously defined ones are better characterized as fracture
bands related to fold hinge zones. In this way, the Bom Jardim Group, once restricted in an erosional Window
around Minas do Camaquã, takes a much wider extend than initially proposed. The lower units of the Camaquã
Basin (Bom Jardim Group), rather than different sub-basins, is envisaged as a sequence of gentle synclines exposed
in area larger than anticlines. This deformational phase is also recorded in its basement, so that the core of anticlines
exposes Porongos Group, or even gneissic units. It was finally verified that Guaritas Group rests horizontally upon
folded Bom Jardim Group units. High angular unconformity is recognized in tighter folds, while very low angle
unconformity is identified in the synclinal hinge zones, such as in the Pedra Pintada area.
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MICROESTRUTURAS INDICATIVAS DE ORIGEM ÍGNEA PARA CHARNOCKITOS
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Charnockitos são rochas ígneas ou metamórficas de alto grau metamórfico portadoras de ortopiroxênio, que são
formadas sob baixa PH2O. Os charnockitos ígneos são gerados por magmas félsicos anidros colocados na crosta
inferior, enquanto os charnockitos metamórficos representam intrusões graníticas desidratadas durante um
subsequente metamorfismo em condições de fácies granulito. Uma das grandes dificuldades no estudo dos
charnockitos é encontrar microestruturas preservadas que sejam indicativas da origem dessas rochas, pois a
recristalização pós-magmática em altas temperaturas pode apagar as microestruturas ígneas. Este trabalho tem
como objetivo investigar as microestruturas presentes em charnockitos pós-colisionais cambrianos da Suíte
Aimorés (Orógeno Araçuaí), que se encontram expostos no município de Barra do São Francisco (ES). Os
charnockitos ocorrem como corpos alongados com trend NE-SW que intrudem granitos sin-colisionais (Batólito
Carlos Chagas e Suíte Ataléia) e, subordinadamente, migmatitos e paragnaisses atribuídos ao complexo Nova
Venécia. Os charnockitos são livres da foliação regional e apresentam coloração verde-escuro e textura
porfirítica caracterizada por fenocristais subédricos de feldspatos. A mineralogia consiste de plagioclásio (1535%), K-feldspato (25-35%), quartzo (20-25%), ortopiroxênio (10-15%), biotita (2-10%) e, ocasionalmente,
hornblenda (5-10%) ou granada (3%). As fases acessórias são dominadas por apatita, zircão, ilmenita, magnetita,
pirita e monazita ou titanita. Os grãos de plagioclásio (0.8-30 mm) são hipidiomórficos a xenomórficos e
exibem a típica macla polissintética. O plagioclásio ocorre também como agregados de grãos com formas
poligonais. Grãos hipidiomórficos a xenomórficos de K-feldspato (10-50 mm), frequentemente, exibem
intercrescimento pertítico e macla Carlsbad, além de portarem inclusões de quartzo, biotita e plagioclásio.
Ortopiroxênio (0.8-6 mm) ocorre principalmente como grãos hipidiomórficos que hospedam inclusões de
apatita, zircão e minerais opacos. Alguns grãos mostram bordas parcialmente alteradas para biotita e/ou minerais
opacos. As plaquetas de biotita (0.1-2 mm) portam numerosas inclusões de zircão, apatita e ilmenita.
Simplectitas de biotita e quartzo ocorrem paralelas à clivagem da biotita e próximas a grãos de ortopiroxênio. O
quartzo comumente ocorre como fase intersticial, podendo apresentar extinção ondulante incipiente. Apresenta
também aspecto vermiforme e intercrescimento com plagioclásio, formando mirmequitas. A granada (1-7 mm),
quando presente, apresenta formas hipidiomórficas a idiomórficas com inclusões de apatita, quartzo e ilmenita.
A hornblenda (0.5-4 mm) ocorre comumente associada a ortopiroxênio. A presença de textura porfirítica
caracterizada por fenocristais de feldspatos hipidiomórficos, além de grãos de K-feldspato com macla Carlsbad
são indicativos de textura ígnea. O intercrescimento simplectítico descrito acima pode ser uma evidência da
presença de uma fase de fusão onde biotita e quartzo foram formados via reação ortopiroxênio + melt = bitotia +
quartzo. Em contrapartida, a presença de mirmequitas pode indicar processo pós-magmático metassomático em
condições de altas temperaturas, que é comum tanto em charnockitos ígneos quanto em metamórficos. Os
estudos petrográficos mostram microestruturas ígneas preservadas que atestam a origem ígnea para os
charnockitos da Suíte Aimorés e contribuem para um melhor entendimento da gênese destas rochas.
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A Faixa Brasília é um cinturão de dobras e cavalgamentos compartimentado em dois braços, um
norte e um sul. O braço norte da faixa tem vergência sul-sudeste enquanto o braço sul tem vergência
predominante leste. Os braços se unem aproximadamente na latitude do Distrito Federal e formam a Sintaxe
dos Pirineus. Uma sintaxe é um arco rotacional com concavidade e vergência estrutural para o ante-país. No
caso do Brasil central, a Sintaxe dos Pirineus tem concavidade voltada para o Cráton São Francisco e
representa a intersecção de dois cinturões de dobras e cavalgamentos não paralelos de idades distintas, os
braços norte e sul da Faixa Brasília. Estruturas dúcteis, tais como: dobras em bainha, dobras com
espessamento de charneira e foliações transpostas são comuns nesta região. O presente trabalho foi realizado
nas proximidades da vila de Edilândia, município de Cocalzinho de Goiás, GO, a aproximadamente 85
quilômetros a oeste de Brasília. A área abrange o contexto geológico do Grupo Araxá, composto por diversos
tipos de xistos provenientes de eventos neoproterozoicos. O grupo está contido na parte oriental da Sintaxe
dos Pirineus. Os dados obtidos em campo são referentes a foliações, lineações, falhas e fraturas, que ilustram
diferentes fases de deformação e esclarecem a evolução tectônica da região. As rochas encontradas na área
foram descritas como moscovita-quartzo-milonito. Uma foliação (Sn) paralela ao acamamento é bem
marcante em todos os afloramentos. Esta foliação apresenta uma orientação preferencial na direção 330350, praticamente N-S, e um mergulho variando entre 10° e 20°. As lineações (Ln) encontradas na área são
lineações de intersecção, estrias e lineações de estiramento mineral, apresentam orientação praticamente E-W
e um ângulo de espalhamento fechado, em torno de 20°, que é um reflexo do intenso estiramento que afetou
a região. As últimas estruturas significativas descritas na área são as juntas, elas cortam todas as outras
estruturas descritas. As medidas coletadas em campo foram dispostas em um diagrama de rosetas no qual
fica evidente a presença de três famílias principais, N160°E, N55°E e N85°E. Foram obtidas duas lâminas
de amostras recolhidas durante o trabalho de campo que corroboraram com as descrições litológicas feitas, e
confirmaram a classificação moscovita- quartzo-milonito. Foram observadas estruturas S-C, que ratificam o
termo “milonito”, além do alinhamento, estiramento e recristalização de quartzo, comum em rochas que
foram submetidas à altas taxas de deformação. Os dados apresentados permitem identificar pelo menos
duas fases de deformação na área. A primeira fase deformacional (Dn), se expressa na região como regime
dúctil, onde há formação de um grande embainhamento regional com vergência para E. A partir de imagens
de satélite, das lineações e do ângulo de espalhamento de no máximo 20°, foi possível reconhecer esse tipo de
dobra. A segunda fase de deformação (Dn+1), rúptil, foi responsável pela formação das juntas e falhas
normais. Essas estruturas são produtos de uma tectônica extensional que atuou mais recentemente na região,
afetando as estruturas já existentes.
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O presente trabalho consiste do mapeamento de estruturas tectônicas no setor central do Planalto das
Araucárias. Para tanto selecionou-se recorte espacial com 10956 km2 entre as coordenadas geográficas -26.3º/52.7º e -27.5º/52º. Análises morfométricas da drenagem sugerem que o relevo da área de estudo sofreu
influência de estruturas tectônicas regionais. O considerável número de trabalhos realizados na região, ainda
não foram suficientes para o entendimento da gênese e evolução do relevo. O escopo desse estudo consistiu
no mapeamento de estruturas geológicas por meio de análise geomorfológica e de lineamentos magnéticos.
Para isso foram analisados lineamentos positivos e negativos (geomorfológicos) em mapa de relevo sombreado
(SRTM 30m), gerado com azimute de 45º e altitude em 315º. Os dados geofísicos aeromagnetométricos
utilizados provem do projeto Rio Iguaçu (1980). O levantamento geofísico foi realizado com altura de vôo de
500m e frequência de aquisição de 1s, no intervalo de 100m. As linhas de vôo tiveram espaçamento de 2 km,
com direção N-S, e as linhas de controle com espaçamento de 20km, com direção E-W. Os dados foram
interpolados pelo método da curvatura mínima em malha regular com células de 500m. A análise do mapa de
relevo sombreado identificou 1690 lineamentos, sendo 996 negativos e 694 positivos, com comprimento
médio, respectivamente, variando entre 2 e 3 km e 3,5 e 4,5 km. Os lineamentos positivos correspondem a
cristas alinhadas dos divisores de água, enquanto os negativos ocorrem principalmente quando os rios formam
vales bem encaixados. Por meio da análise integrada de lineamentos positivos e negativos foi possível observar
que 56% dos lineamentos estão orientados para NW e 44% para NE. No quadrante NW os trends que mais se
destacam são aqueles entre N40-70W, já no quadrante NE são os que estão entre N20-60E. Sendo classe modal o
trend N50-60W. Análise detalhada dos lineamentos demonstra que os negativos estão orientados
majoritariamente para NW (56%) enquanto os positivos estão orientados 50% para NW e 50% para NE. Em
relação aos positivos os trends de maior destaque são aqueles entre N60-70W, N70-80W e N30-40E, sendo a
classe modal o trend N0-10W. Quanto aos lineamentos negativos, os trends de maior destaque estão entre
N30-70W. A classe modal fica entre N50-60W. A partir dos dados aeromagnetométricos foram gerados os
seguintes produtos: mapa do campo magnético anômalo (CMA), mapas da derivada vertical (DV), derivada
horizontal (DH) e amplitude do sinal analítico (ASA). No total foram identificados 49 lineamentos magnéticos,
com comprimento médio de 32 km. Desse total, 28 (59%) lineamentos estão orientados para o quadrante NW
enquanto 21 (41%) para o quadrante NE. No quadrante NE os lineamentos estão orientados majoritariamente
entre N50-90E, no quadrante NW entre N70-80W, classe modal. Comparando a orientação dos lineamentos
positivos e negativos com a dos lineamentos magnéticos é possível observar uma concordância direcional entre
eles. Os principais trends dos lineamentos geomorfológicos estão próximos dos intervalos das principais
orientações dos lineamentos magnéticos. Essa concordância sugere que as feições superficiais estão,
possivelmente, sendo influenciadas por estruturas tectônicas profundas. Isso parece mais evidente quando
considera-se que as áreas mais dissecadas do relevo, assim como a maior densidade de lineamentos
geomorfológicos são adjacentes aos lineamentos magnéticos.
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ATLANTIS BANK, DORSAL ÍNDICA (IODP EXPEDIÇÃO 360)
Silva, R. F.1, Altoé, R. T.1, Cassemiro, P. R. M.1, Morales, L.F.G. 2,Viegas, G.1
1

Universidade de Brasília, e-mail: rayllineferreira@icloud.com
2
ScopeM, ETH Zurich, Suíça

A unidade litológica Atlantis Bank, localizada na Dorsal Índica, consiste em um Complexo de Núcleo
Metamórfico oceânico exumado por uma falha de detachment gerada em profundidades correspondentes à
transição rúptil-dúctil. Esta área foi alvo da Expedição 360 do International Ocean Discovery Program (IODP),
a qual tem por objetivo atingir a interface crosta/manto por meio de perfuração in situ do assoalho oceânico.
Foram coletados 789 m de gabros grossos, moderadamente deformados a miloníticos, essencialmente compostos
de plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, olivina e ± anfibólio. A deformação dúctil ocorre ao longo de
todo o furo, enquanto os níveis superiores são transpostos por tramas rúpteis-dúcteis. As microestruturas podem
ser divididas em três domínios com base na taxa de recristalização e segregação das fases: i) porfiroclastos de
clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio e olivina (~2,5 mm) microfraturados e manteados por grãos
recristalizados, ii) agregados recristalizados de clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio e anfibólio (~250 µm)
circundando os porfiroclastos, e iii) matriz polifásica fina (~20 µm) constituída por plagioclásio, piroxênio,
olivina, anfibólio e óxidos, a qual pode ocorrer preenchendo microfraturas intragranulares nos porfiroclastos. O
tamanho de grão médio no interior das microfraturas é da ordem de 20 µm; na matriz polifásica fina os grãos de
plagioclásio exibem tamanhos médios de 18 µm. A composição química dos porfiroclastos de plagioclásio,
clinopiroxênio e ortopiroxênio distingue-se da de seus respectivos grãos recristalizados: os porfiroclastos de
plagioclásio (An36) exibem valores de anortita mais altos quando comparados com a matriz recristalizada (An
26); os porfiroclastos de clinopiroxênio e ortopiroxênio apresentam teores de Al (~0,10, ~0,35, respectivamente)
mais elevados em relação aos grãos recristalizados (~0,06, ~0,02, respectivamente). Estimativas
geotermométricas por meio dos geotermômetros de dois piroxênios e anfibólio-plagioclásio fornecem
temperaturas médias no intervalo de 875 – 944°C. Com base em: i) presença de microfraturas penetrativas nos
porfiroclastos, ii) recristalização e desenvolvimento de matriz poliminerálica fina, iii) preenchimento das fraturas
por grãos recristalizados, e iv) diferença composicional entre porfiroclastos e grãos recristalizados, conclui-se
que os principais mecanismos de deformação atuantes consistem em microfraturamento em alta temperatura,
fluência de deslocações no estado sólido e fluência difusiva assistida por fluidos. O fraturamento dos
porfiroclastos resulta na progressiva fragmentação dos objetos rígidos e recristalização dos mesmos em uma
matriz polifásica fina por meio de fluência de deslocações. Adicionalmente, as fraturas atuam como canais para
migração dos fluidos e subsequente acomodação dos mesmos na matriz polifásica fina, a qual localiza a
deformação essencialmente por fluência difusiva assistida por fluidos. Esta progressão deformacional é
corroborada pelos dados geotermométricos, os quais são compatíveis com condições de P e T equivalentes à
fácies granulito. A presença de microfraturas em condições de alto grau metamórfico indica a influência de taxas
deformacionais relativamente altas, possivelmente associadas com os processos de formação de dorsais mesooceânicas e posterior separação das placas tectônicas.
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A Faixa Brasília (FB) é uma faixa móvel localizada na borda oeste do cráton São Francisco (CSF), que faz parte
da Província Tocantis, é separada em duas porções, uma norte e uma sul pela Sintaxe dos Pirineus, um
lineamento E-W com convexidade voltada para o CSF. O contexto geológico limitado pela área de estudo, de
forma mais localizada, abrange o Grupo Araxá, composto por unidades metassedimentares provenientes de
eventos Neoproterozóicos, como xistos micáceos e quartzitos. As unidades litológicas compreendidas na área
não foram diferenciadas de maneira precisa, pois não foram recolhidos dados suficientes e conclusivos para uma
classificação petrológica descritiva condizente. Assim, as litologias do mapa foram divididas com auxílio de
imagem de satélite (via Google Earth) e imagem SRTM (via Global Mapper). Características como coloração da
vegetação, solo e erosão diferencial foram consideradas. Com os dados coletados foi possível identificar duas
litologias principais: a primeira composta por milonitos quartzo xisto, e a segunda formada por milonitos quartzo
moscovita xisto. A erosão diferencial foi notada em campo, uma vez que se observou que as amostras do topo
continham maior quantidade de quartzo e eram encontradas em elevações superiores, enquanto as amostras que
continham maior quantidade de mica em sua composição apareciam em contextos de elevação inferiores,
apresentando maior susceptibilidade à erosão e mostravam tendência a saprolitizar. As petrografia teve como
objetivo analisar e descrever as duas litologias princiapis encontradas na área de estudo, além de identificar
estruturas que corroborassem com as feições estruturais observadas durante o trabalho de campo, como as
estrutas S-C , por exemplo. Lâmina A é um moscovita-quartizito, com orientação 355/10° e composição: 7%
moscovita, 93% quartzo. Contém textura de grãos de quartzo estirados formando uma trama linear que está
acompanhada pela lineação de intersecção das micas. A texturas de recristalização do quartzo, apresentando
extinção ondulante, formação de sub-grão e raras migrações de borda de grão. O forte alinhamento e estiramento
do quartzo gera uma trama linear que permite classificar a rocha como um tectonito L também, tipo de rocha
comum em moscovita-quartizitos muito deformados, com pouca mica. A deformação também é ilustrada nos
quartzos recristalizados. Não foram identificadas estruturas S-C na lâmina, pois a quantidade de micas é
pequena. Lâmina B é um moscovita-quartizito-milonito, com orientação 240/25° e composição modal de 16%
moscovita, 84% quartzo, o dobro de mica da litologia descrita anteriormente. Apresenta textura composta por
grãos de quartzo estirados formando uma trama linear que está acompanhada pela lineação de intersecção das
micas. Exibe texturas de recristalização do quartzo com extinção ondulante, formação de sub-grão e migrações
de borda de grão, que está associada a uma resposta do quartzo à deformação de moderada a média intensidade.
O forte alinhamento e estiramento do quartzo gera uma trama linear que permite classificar a rocha como um
tectonito L, tipo de rocha comum em moscovita-quartizitos milonitos, intensamente deformados. A deformação
também é ilustrada nos quartzos recristalizados, formando trama. A estrutura S-C que permite classificar a rocha
como milonito está presente na lâmina, mas é pouco visível aqui, devido à pouca quantidade de micas.
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Os quartzitos flexíveis são rochas compostas essencialmente por quartzo e mica e que apresentam a curiosa
característica de serem arqueáveis. Estudos prévios associam essa propriedade à presença de muscovita, à forma
de articulação entre os grãos e também à porosidade. Esses quartzitos são encontrados em várias localidades do
mundo, principalmente na Índia, na China, no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, as principais ocorrências
estão no estado de Minas Gerais. As amostras aqui estudadas provêm da cidade de Ouro Preto (MG) e pertencem
à Formação Moeda, que compõe a base do Supergrupo Minas, no Quadrilátero Ferrífero. Em uma mesma camada,
é possível encontrar porções de quartzito flexível e quartzito rígido. O trabalho tem como objetivo a caracterização
microestrutural e microtextural de amostras de quartzito flexível e quartzito rígido, a fim de se relacionar a
flexibilidade da rocha com os elementos mineralógicos e cristalográficos. Seções dos dois tipos de quartzito foram
analisadas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura a partir da técnica de difração de elétrons
retroespalhados (EBSD). Além disso, amostras orientadas segundo as direções paralela e perpendicular à lineação
mineral foram submetidas ao teste por carregamento em três pontos para a obtenção dos valores de resistência a
flexão. A partir das observações microscópicas, verificou-se que as amostras de quartzito são compostas
essencialmente por quartzo, muscovita e cianita. Na amostra flexível, os grãos de quartzo apresentam bordas
irregulares e são contornados pelos grãos de muscovita. Já na amostra rígida, os grãos de quartzo raramente são
circundados pela muscovita e as suas bordas são a maioria lineares. Diferenças granulométricas também foram
observadas, a amostra rígida possui aproximadamente 25% a menos de grãos de quartzo com dimensões inferiores
a 10.000 μm2 em comparação a amostra flexível. A amostra rígida também apresentou menos grãos de quartzo
com geminação Dauphiné do que a amostra flexível. Para os dois quartzitos, flexível e rígido, as figuras de polo
apresentaram comportamentos similares para as principais direções cristalográficas, porém a amostra flexível foi
caracterizada por uma trama mais evidente, que foi marcada pelos valores maiores do J index e M index. Isso
indica que a amostra flexível foi mais afetada pela deformação do que a amostra rígida. Por fim, os testes de
carregamento em três pontos confirmaram que a amostra rígida suporta um tempo muito menor até a ruptura em
comparação à amostra flexível, sob as mesmas condições de operação do teste.
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A Bacia do Rio do Peixe (BRP) localiza-se no extremo oeste do estado da Paraíba, no nordeste
brasileiro. Esta bacia estabeleceu-se sobre o embasamento cristalino da Província Borborema durante o evento
de reativação neocomiana de segmentos de zonas de cisalhamento brasilianas, as quais são a Zona de
Cisalhamento Portalegre, com trend NE-SW, e a falha Malta, um dos segmentos do Lineamento Patos, com
trend E-W. Tal arranjo de zonas de cisalhamento é um elemento tectônico preexiste no embasamento précambriano. A BRP é dividida em três sub-bacias – Brejo das Freiras, Sousa e Pombal – que estão encaixadas em
semi-grabens, limitadas pelas zonas de cisalhamento: Portalegre (NE-SW) e Malta (E-W). A BRP faz parte do
denominado trend Cariri-Potiguar, que faz parte de uma zona de afinamento crustal, aonde foram implantadas as
bacias interiores do Nordeste brasileiro, incluindo a BRP. O preenchimento sedimentar da bacia compreende três
unidades: a Formação Antenor Navarro, a Formação Sousa e a Formação Rio Piranhas. O estudo aqui
apresentado foi realizado em um afloramento denominado Utah, na Fm. Antenor Navarro, que contém
conglomerados e arenitos arcoseanos variando de conglomeráticos a finos. As rochas da Fm. Antenor Navarro
encontram-se deformadas em regime rúptil, e têm como uma feição marcante a ocorrência de bandas de
deformação. Tais estruturas alteram as características permoporosas da rocha, diminuindo sua permeabilidade
em até três ordens de magnitude e influenciando diretamente na migração de fluidos. Por esse motivo, existe o
interesse em conhecer o comportamento, ocorrência e distribuição das bandas de deformação. A fim de atender a
esta demanda, foi realizado um trabalho que utiliza uma metodologia inovadora: a aplicação da técnica de
scanline em um Modelo Digital de Afloramento (MDA). Para elaborar o MDA, foi feito um levantamento com
fotografias aéreas captadas por drone e fotografias em solo. As fotografias foram ortorretificadas para eliminar
distorções, e então unidas em um mosaico tridimensional com resolução espacial máxima de 0,3 milímetros por
pixel. O modelo foi então georreferenciado com uso de GNSS RTK, com erro inferior a 2 centímetros. Uma
interpretação preliminar foi realizada utilizando do software Auto CAD Map 3D, onde foram traçados quatro
perfis, sendo dois deles sobre um cluster de bandas de deformação e outros dois na largura total do modelo. Ao
todo, foram encontradas e medidas 54 bandas de deformação, cujas espessuras variam de 5 mm até 7 cm. A
análise das direções das bandas revelou um padrão bimodal, com trends a NE-SW e E-W. Com relação à
distribuição espacial das bandas, os histogramas gerados para os perfis dispostos na largura total do modelo
revelam um comportamento de agrupamento em clusters alternados com gaps nos quais a rocha permanece
indeformada. Já nos perfis restritos aos clusters, podemos perceber a variação na distribuição das bandas dentro
dos mesmos, sendo a área das bordas do cluster a mais deformada, fato evidenciado pela existência de um gap
na região central do histograma. Os resultados iniciais já demonstram a viabilidade do MDA para a extração de
dados para análise no método de scanline. Ainda serão observados outros aspectos do afloramento, como a
intensidade do fraturamento, uma característica importante em rochas análogas a reservatório, bem como
análises estatísticas sobre as espessuras e distribuição espacial das bandas de deformação.
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A Província Borborema é formada por um sistema anastomosado de zonas de cisalhamento transcorrentes
que representa um importante controle estrutural na evolução tectônica do Nordeste do Brasil. Este trabalho teve
como objetivo a análise estrutural em meso e microescala da Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste (ZCPE)
com foco nos mecanismos deformacionais e sua relação com o contraste reológico dos milonitos localizados na
região da Serra das Russas, Gravatá-PE. Na área de estudo a ZCPE é caracterizada por milonitos e ultramilonitos
de protólitos graníticos a dioríticos, com direção preferencial da foliação ENE-WSW e mergulho médio de
82ºNNW. Em lâmina delgada, os ultramilonitos são compostos essencialmente por quartzo, micas e feldspatos.
Nas variedades mais máficas, hornblenda, titanita e apatita ocorrem como minerais acessórios. A ocorrência de
hornblenda e apatita acicular inclusa nos feldspatos é um forte indicador de protólito ígneo. A cinemática dextral
da ZCPE está claramente evidenciada pelas seguintes feições microestruturais: tramas S-C e S-C’, foliação oblíqua
de quartzo, porfiroclastos assimétricos de feldspato e hornblenda e “mica fish”. O quartzo apresenta recristalização
por “bulging” e por rotação de subgrãos que originaram foliações oblíquas. Nas bandas félsicas há predominância
da deformação frágil do feldspato, que ocorre como porfiroclastos fragmentados, localmente apresentando fraturas
antitéticas. Nas bandas máficas predomina deformação rúptil-dúctil do feldspato e da hornblenda residual que
ocorrem como sigmoides. A hornblenda também apresenta retrogressão para actnolita, epídoto e opacos. Além
disso, foi observado na porção máfica bandas de cisalhamento sintéticas e microfalhas antitéticas que formam um
par conjugado, R e R’, respectivamente. Em escala de afloramento, os ultramilonitos apresentam três planos de
juntas preferenciais, perpendiculares entre si, e dobras sinformes e antiformes, fechadas, normais a inclinadas, com
eixo sub-horizontal, com as superfícies axiais paralelas a subparalelas à foliação milonítica. Esse fato sugere que
as dobras são da mesma geração da foliação milonítica, sendo resultantes da deformação progressiva. Como
resultado deste trabalho, as microestruturas associadas ao comportamento reológico variando de dúctil a frágil
sugere que a deformação ocorreu em condições metamórficas de baixo grau, equivalente à da fácies xisto verde
do metamorfismo regional, com temperatura limite de 400ºC.
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Saint Peter and Saint Paul Archipelago (SPSPA) is located about 1000 km from the Natal city, Rio Grande do
Norte State, Brazil, positioned approximately 1° north of the Equator Line. Ten isles compose the Archipelago
with a total exposed area of 17 km². The archipelago was generated by the action by Saint Paul Fracture Zone
(SPFZ) in transpressive context. The SPSPA is composed by peridotite ultramylonite with fine to ultrafine matrix.
Locally it was observed a well-marked mylonitic foliation and rotated porphyroclasts of olivine and orthopyroxene
with commonly left lateral kinematic. Most of these rocks are serpentized and sectioned by fractures, some
structures are filled by sediments or by serpentine minerals. The ultramylonitic fabric and fractures were observed
in multiscale context, mainly in Belmonte and Challenger Islands, being easy to use the fractal method to delineate
the structures of the archipelago. The fractal geometry was observed on multiscale interpretation. In the first scale
was used high-resolution drone imaging (scale - 1:50), combined with photo mosaic interpretation (scale - 1:20),
field data, oriented rock samples and petrography of rocks samples. The field data also includes fault data and slip
information to define main paleo stress information, defined by Wintensor 5.8.6 software. Those data
interpolations allow us to interpret three main geological structures. The most prominent structure observed was
the primary structure of peridotite rocks, it is mylonitic foliation. This foliation has anastomosed fabric, marked
by the development of serpentine parallel to the main structure. In general, these structures are orientated NNWSSE directions and it is penetrative over the two isles. It is also observed fractures with E-W direction, sectioning
the mylonitic foliation and displaying a spaced compartmentalization on observed scales in this work. The third
fractal element observed was the fractures infilled by sediments; these elements prevail of previews structures as
the mylonitic foliation and E-W fractures. On the E-W direction we also observe fault planes with well-developed
slickenfibers and steps with right lateral kinematic and strongest contribution of extensional faults associated as a
transtensive context. All structures were observed in the three scales of work and repeated on the fractal
arrangement. These structures show a clear relationship with the tectonic events that affected the SPSPA. The first
event was marked by the formation of the peridotite ultramylonite, creating well marked foliation. Parallel to these
structures it was formed fractures filled by serpentine in anastomosed fabric. The second tectonic event it is related
to faults developed in E-W direction, associated with movement of SPFZ in transtensive periods. The third event
was characterized by faults filled by sediments, as response to tectonic and erosional recent process.
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Bandas de deformação (BD) são estruturas tectônicas formadas em rochas porosas, que exibem diversos padrões
de geometria e distribuição, afetando propriedades hidráulicas e mecânicas das rochas, atuando geralmente como
barreiras a migração de fluidos. Nesse contexto, estudar modelos estatísticos que caracterizem a intensidade e
distribuição 2D das BD é algo relevante, principalmente quando se deseja obter medidas representativas de
propriedades físicas das rochas em grandes escalas. A Bacia do Rio do Peixe (BRP), localizada no Nordeste
brasileiro, possui uma grande variedade dessas estruturas, o que a torna um análogo para a compreensão da
influência da deformação rúptil nas propriedades de reservatórios siliclásticos. Este trabalho visa analisar, em
diferentes escalas de observação, o comportamento de medidas de intensidade (P 21), comprimento de BD e área
ocupada por BD (P22), dada uma variação no tamanho da área analisada (scanline) aplicando-se a lei da potência,
em seis regiões de um afloramento na BRP. Para tanto, as BD foram interpretadas em campo e através de uma
imagem de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulável) de uma parede polida do afloramento. Em campo,
delimitaram-se três áreas concêntricas circulares de raios distintos, em duas regiões do afloramento e obtiveramse dados de orientação, comprimento e espessura das BD ali contidas. Enquanto que na imagem, quatro áreas
concêntricas foram delimitadas, em outras quatro regiões e em sequência o comprimento total das BD em cada
área foi medido. Por fim, os dados foram organizados em planilhas e os valores de P21 (Comprimento total de
BD por área) e P22 (área das bandas pela área do Scanline) estimados. Os resultados obtidos mostram, com os
dados de orientação coletados em campo, que as BD apresentam uma direção preferencial NE-SW. Observou-se
uma relação direta no aumento dos valores de comprimento total com a área do scanline, de modo que ao fazer o
ajuste dos pontos com a lei da potência, as curvas geradas tiveram comportamento quase que coincidentes dentro
de cada escala de observação, com potência 0,9 e 1,1, para as regiões interpretadas em escala de afloramento e
na imagem, respectivamente, e com valores dos coeficientes de determinação (R2) dessas curvas
aproximadamente iguais a 1. Ao analisar as curvas que relacionam P21 com a área dos scanlines, observaram-se
comportamentos idênticos dessas, a depender da escala de observação. Onde P21 decresce com a área, observamse curvas com potência de -0,1, enquanto que onde P21 cresce com a área, observam-se curvas com potência de
0,1 e valores de R2 entre 0,68 e 1,00. Para resultados de P22, observou-se uma tendência de decaimento dessa
medida em relação ao aumento da área dos scanlines, com o registro de curvas quase coincidentes e com valores
de R2 entre 0,99 e 1, onde as BD ocupam áreas entre 13% e 26% da área do scanline. Conclui-se que as BD
ocupam áreas representativas nas zonas estudadas, como mostram os valores de P22. Além disso, observou-se
que a lei da potência descreve bem o comportamento de P21 para uma determinada área, como mostram as
semelhanças entre curvas e os altos valores de R2 apesar das diferentes escalas e regiões utilizadas. Podendo as
variações nos valores das potências serem explicados por uma pequena anisotropia 3D. Assim, o ajuste de curva
da lei da potência pode ser um bom modelo para predizer a intensidade de deformação deste afloramento e para
a geração de modelos discretizados de BD em 3D.
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Bandas de cisalhamento rúptil são formadas pela deformação de materiais rochosos na crosta superior e são
caracterizados pelo rompimento instantâneo das estruturas cristalinas em escala atômica, durante a deformação
os grãos são moídos e reorganizados, e a mesma se torna mais localizada. Nesse ambiente são formadas
diferentes tipos de rochas como as brechas de falha, pseudotaquilito, crush breccias e os cataclasitos. A área de
estudo está inserida no Corredor de Deformação Paramirim, na Sinéclise Chapada Diamantina, composta pelas
rochas sedimentares da supersequencia Tombador/Cabloco que bordejam as estruturas dobradas regionais do
anticlinório de Ipupiara, mais precisamente nos quartzitos da Formação Tombador. Em uma extensão de
aproximadamente 3,5 Km e orientação NNW-SSE, afloram quartzitos cisalhados compostos por matriz silicosa
de granulação fina a grossa, às vezes microcristalina, extremamente fraturado com preenchimento de fraturas
dando um aspecto brechoide para a rocha, tem coloração creme e baixo grau de maturidade com presença de
óxidos e argilominerais, não apresentam foliação bem desenvolvida, com alguma orientação de minerais
micáceos restritos a microbandas de cisalhamento, estruturas primárias foram completamente obliteradas pela
deformação, com alteração de minerais diagenéticos remobilizados nas fraturas. A analise estrutural nos
afloramentos indicam deformação predominantemente rúptil com formação de três conjuntos principais de
fraturas, N25-35W, mais expressivo e N55-65E, N55-65W, ambos verticalizados, formando um expressivo
sistema de juntas extencionais e de cisalhamento, estas estruturas são perceptíveis em diversas escalas, e a
interferência entre elas dão um aspecto de brecha pra rocha. Petrografia microscópica mostra composição
predominante de quartzo, 85%, seguido de sericita 7%, clorita com 3% além de rutilo, turmalina e traços de
goethita. Tem uma trama predominantemente granoblástica a localmente lepidoblástica. A microtectonica se
caracteriza por apresentar uma foliação Sn definida pela disposição dos grãos e grânulos de quartzo contornados
por cordões de cristais de sericita+clorita, esses grãos estão retrabalhados e exibem feições de deformação dúctilrúptil, como extinção ondulante, deformação de subgrãos e recristalização dinâmica, bem como fraturas de
distensão preenchidas por granoblastos finos de quartzo. Cristais de clorita encontram-se substituídos por
sericita, às vezes impregnados por goethita. Associado a esses filossilicatos, nota-se localmente cristais euédricos
e subédricos fraturados de turmalina verde a marrom, assim como agregados finos de rutilo. A rocha é cortada
por fissuras aleatórias preenchidas por goethita+argilomineral+rutilo que dão feições de brecha e é classificada
como um quartzito cisalhado. Bandas cataclásticas e filossilicáticas observadas em lamina, sugerem deformação
em crosta superior entre 2 e 5 km de profundidade. A cinemática envolvida foi estudada através da analise das
fraturas subsidiárias, de cisalhamento e riedel, que se desenvolveram ao longo do sistema de juntas e podem
indicar a direção do rejeito da falha sugerindo uma movimentação transcorrente obliqua com vergência ENE.
Estes dados corroboram para uma interpretação dessas feições como parte integrante do sistema transcorrentetranpressional na qual fazem parte as falhas de santo Onofre e Ibotirama e estão associadas à acomodação das
compressões das faixas marginais no interior do craton.
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We studied the microstructures and crystal preferred orientations of olivines (ol) and pyroxenes (px) in 24
peridotites xenoliths from 3 different kimberlite pipes in the southwestern border of the São Francisco Craton
(SFC), at the limit with the Brasilia belt. The aim of the study is to determine if the lithospheric mantle in this
region has characteristics typical of cratonic roots and how it was modified by the extensive alkaline and
kimberlitic magmatism, which affected this region in the Cretaceous carrying the mantle xenoliths to the surface
(Alto Parnaiba Igneous Province). Garnet (grt) peridotites (three lherzolites and one harzburgite), which
sample the deep lithospheric mantle (>90km depth), only occur in the Canastra01 kimberlite. They
present a fine porphyroclastic texture, characterized by coarse porphyroclasts of orthopyroxene (opx),
clinopyroxene (cpx), grt, and, in some samples, ol surrounded by a matrix of polygonal ol neoblasts (200-500
µm wide). Ol shows orthorhombic to axial-[100] crystal preferred orientation (CPO) patterns, but the CPO are
very weak, due to extensive recrystallization. The number of px grains in each thin section is low, but their CPO
is consistent with the ol CPO. Based on the association of fine recrystallized grain sizes with high equilibration
temperatures (>1200°C), we interpret the recrystallization as due to deformation associated with the early stages
of the extraction of the kimberlitic magmas, at the base of the cratonic root. The early deformation history is only
partially preserved in the porphyroclasts. The spinel (sp) peridotites collected in the Indaiá1 and Limeira1
kimberlites sample shallower levels of the lithospheric mantle. They have microstructures ranging from coarse
porphyroclastic to granoblastic, recording variable degrees of annealing. Evidence for extensive annealing in
the granoblastic peridotites is the low intragranular misorientations (no undulose extinction and few widely
spaced subgrains) and polygonal shapes of ol. Opx have irregular, but polygonal shapes, with locally cusp-like
terminations. Cpx is usually finer grained and has more irregular shapes and sinuous grain boundaries than opx.
Phlogopite (phl) is rare, indicating minor metasomatism. Coarse porphyroclastic peridotites are
characterized by irregular shapes, sinuous grain boundaries, and strong intracrystalline misorientation in
both ol and px. Phl often occurs as an accessory mineral, indicating a stronger metasomatic imprint. Ol CPO
in sp-peridotites are stronger than in grt-peridotites. Orthorhombic patterns predominate, but some samples have
ol CPO with axial-[010] or axial-[100] tendencies. Neither the ol CPO intensity nor the symmetry show a
clear relation with the microstructure, but axial-[100] patterns are only observed in granoblastic peridotites.
Most granoblastic peridotites show opx CPO consistent with the ol CPO, indicating a common deformation
history. In contrast, half of the coarse-porphyroclastic peridotites have almost random px CPO, suggesting px
addition (refertilization) after the main deformation episode. Based on the microstructural data, together with the
Mg-rich compositions of ol and px, we interpret these sp peridotites as representative of a cratonic root partially
modified by reactive melt percolation in the Cretaceous, but that mostly preserved the CPO formed during the
SFC amalgamation.
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O Sistema Orogênico Araçuaí-Ribeira é constituído por um Núcleo Cristalino onde afloram rochas
intensamente deformadas e metamorfizadas em alto grau durante o Ciclo Brasiliano-Pan-Africano. Neste
núcleo são identificadas quatro grandes zonas de cisalhamento, entre elas a Zona de Cisalhamento Guaçuí
(ZCGu). Essa estrutura é reconhecida por um lineamento NE-SW com extensão de aproximadamente 320
quilômetros e cinco quilômetros de largura. Seu limite norte encontra-se próximo do Vale do Rio Doce, entre
as cidades de Aimorés/MG e Colatina/ES, com uma série de ramificações. Segue continuamente para sul até
Itaperuna/RJ, onde deflete para SW chegando em Além Paraíba/RJ, fundindo com a Zona de Cisalhamento
homônima. Considera-se que a ZCGu é uma estrutura formada na fase tardi-colisional de escape lateral do
Orógeno Araçuaí, no final do ciclo Brasiliano (565-535 Ma). Marcada por uma foliação milonítica vertical a
subvertical, cinemática transpressiva dextral, onde são descritos protomilonitos a ultramilonitos. A deformação
afeta os gnaisses e migmatitos metamorfisados em fácies anfibolito a granulito do Complexo Paraíba do Sul,
também correlacionados aos paragnaisses do Grupo Andrelândia, e o Ortognaisse Estrela. Com o objetivo de
caracterizar as litologias e as estruturas que ocorrem na porção central da ZCGu foi feito um levantamento ao
longo de perfis transversais e um longitudinal entre os municípios de Alegre-ES e Muniz Freire-ES. Com isso,
foram identificadas as litologias: Biotita-Gnaisse Milonitizado (BGM), Charnockitoide Milonitizado (CM) e
Granada-Gnaisse Milonitizado (GGM). A unidade BGM é a predominante e aflora ao longo de toda área
estudada. A litologia que predomina na região central da ZCGu é a CM, varia em composição ao longo da
zona, de forma que os representantes mais máficos afloram na porção norte da área de estudo. A unidade GGM
apresenta-se associada a CM, a sul da área, e também aflora no extremo sul desse segmento. As descrições
macroscópicas e microscópicas permitiram registar três eventos geológicos. O primeiro evento relacionado ao
pico metamórfico foi responsável pela formação da foliação gnáissica regional, durante a colisão continental,
que atingiu alto grau, fato suportado pelas evidências de fusão parcial vistas em campo. O segundo evento está
relacionado ao metamorfismo dinâmico e consequentemente a formação da ZCGu, de caráter transpressivo
dextral, em fácies anfibolito, dada a sua paragênese com hornblenda e biotita (sintectônicas) e confirmada
pelas microestruturas núcleo-manto em cristais de feldspato e extinção ondulante em ortopiroxênio, ambas
típicas de milonitos de médio grau (deformados entre 500 e 600 °C). O último evento refere-se ao progresso da
deformação ou a reativação da zona de cisalhamento em fácies xisto verde. Nota-se que em fitas bem
desenvolvidas de quartzo (ribbons) ocorre a formação de estruturas de mais baixa temperatura, extinção
ondulante e bulgings (< 450 °C) associadas a paragênese de muscovita e clorita. Como esperado, as feições de
deformação em médio grau aumentam relativamente em direção ao centro da ZCGu. Contudo, as
características microestruturais da deformação de baixo grau ocorrem mais intensamente distante do centro da
zona de cisalhamento principal, em um lineamento paralelo a ZCGu no contato da encaixante com Complexo
Intrusivo Santa Angélica (CISA), isso permite sugerir que a colocação do plúton tenha reativado essa estrutura.
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Bandas de deformação (BD) são estruturas tabulares, formadas em rochas porosas, que se apresentam de forma
unitária (single) ou aglomerada (clusters). Quantificar e analisar atributos dessas estruturas é algo extremamente
relevante dado o impacto das BD sobre propriedades mecânicas e petrofísicas das rochas, que as fazem atuarem,
geralmente, como barreiras ao fluxo de fluidos em meios porosos. Nesse contexto, a Bacia do Rio Peixe (BRP),
localizada no Nordeste brasileiro, possui uma grande variedade dessas estruturas, favorecendo o entendimento
da deformação rúptil sobre a alteração das propriedades das rochas. Com isso o presente trabalho teve como
objetivo quantificar a intensidade de deformação utilizando diferentes métodos de aquisição, em dois
afloramentos, denominados afloramentos 1 e 2 da BRP, a fim de fazer uma análise comparativa entre os
resultados para uma de zona de falha simples (afloramento 2) e uma zona de falha complexa (afloramento 1).
Para tanto, em ambos os afloramentos, foram realizados dois scanlines circulares e dois lineares, ambos com 2,5
m de diâmetro e extensão, respectivamente. As scanlines foram orientadas ortogonais aos strikes das BD. Em
seguida coletaram-se diversos atributos, tais como: orientação, espessura, comprimento e espaçamento entre BD.
Por fim foi possível calcular o número de BD por comprimento (P10), número de BD por área (P20) e área
ocupada por BD (P22). No afloramento 1, observou-se que as BD tem uma orientação preferencial NE-SW,
valores de P10 variando entre 8,8 e 22 BD/m, valores de P20 entre 13,2 e 15,5 BD/m² e valores de P22 entre 13 e
26%. Enquanto que, no afloramento 2, as BD exibem uma orientação preferencial E-W, valores de P10 variando
entre 3 e 4 BD/m, valores de P20 entre 2,24 e 2,44 BD/m² e valores de P 22 entre 2 e 33%. No afloramento 1, os
valores de P10 refletem a heterogeneidade na orientação das BD, onde P10 decresce na mudança de estruturas de
NE-SW para NW-SE. Tal observação é confirmada nos valores de P20. Por sua vez, os valores de P22 sugerem
uma variação na distribuição das espessuras das BD. No afloramento 2, observou-se que os valores de P10 e P20
são bastante semelhantes o que reflete uma regularidade na orientação e intensidade das BD. Quanto os valores
de P22, observa-se uma variação expressiva, dado que uma das regiões estudadas era o núcleo principal de
deformação e a outra era uma zona adjacente. Semelhante aos dados de distribuição de aberturas para fraturas, os
gráficos log-log que relacionavam a distribuição de BD e a espessura dessas, mostraram uma tendência linear em
ambos os afloramentos, sendo condizentes com a lei da potência e com coeficientes de determinação (R 2) entre
0,87 e 1. Outro parâmetro analisado foi o Coeficiente de Variação (CV) dos espaçamentos das BD no scanline
linear, o qual mostrou, em ambos os afloramentos, que as BD tendem a ser mais regularmente espaçadas à
medida que se afasta do núcleo da deformação. Dado o exposto, conclui-se que a região que apresenta grande
intensidade de BD e maior variação na orientação das estruturas constitui a zona de falha complexa, ou seja, a
região do afloramento 1. Apesar disso, a zona de falha simples (afloramento 2) foi onde se observou o maior
valor de P22, no núcleo da deformação, o que mostra a representatividade dessas regiões, devido a grandes
espessuras das BD (clusters). E, por fim, que as curvas de distribuição de espessuras podem gerar modelos
estruturais discretos de BD confiáveis.
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A Província Borborema, localizada no nordeste do Brasil, é um bloco crustal com dobramentos que faz
parte do embasamento Neoproterozoico do Gondwana Ocidental. Foi formada a partir da amalgamação dos
crátons São Francisco e Congo com o Oeste Africano que gerou características tectonoestratigráficas distintas.
Esta Província é dividida em três grandes subprovíncias: Setentrional, Transversal, e Meridional. A área de
estudo, região de Sucuru, situada no Estado da Paraíba, é um distrito do município Serra Branca, próxima das
cidades de Sumé e Coxixola. Os diques miloníticos de Sucuru, localizados no Terreno Alto Moxotó, da
Subprovíncia Transversal, constituem o Complexo Magmático Cariri, intrusivo em gnaisses e migmatitos do
embasamento paleoproterozoico. A deformação na região de Sucuru tem sido associada a três eventos: (1)
compressivo, associado a Zona de Cisalhamento do Carmo e metamorfismo na fácies granulito/eclogito; (2)
transcorrente, relacionado a movimentação da Zona de Cisalhamento Coxixola (ZCCX) e da Zona de
Cisalhamento do Congo (ZCCG), de idade ediacarana, e com metamorfismo na fácies anfibolito e; (3)
transtracional, marcado pela instalação do enxame de diques da Suíte Sucuru e pela reativação de zonas de
cisalhamento, com metamorfismo na fácies xisto verde, e idade ediacarana-cambriana. Entretanto, estudos de
análise textural cristalográfica, importantes para entender os processos deformacionais de regiões com longa
história tectônica, jamais foram realizados nessas rochas. Este trabalho pretende caracterizar microestruturas e
medir orientações cristalográficas de quartzo, dos diques miloníticos azul de Sucuru, que foram afetados pelas
ZCCG e ZCCX. Orientações cristalográficas serão medidas via a técnica MEV-EBSD (Microscópio Eletrônico
de Varredura-Electron Backscatter Diffraction), a fim de investigar como a rocha acomodou a deformação. Os
diques de Sucuru tem orientação geral NW, largura variando de centímetros até 20 metros, e comprimento de
100 a 500 metros. Possuem composição félsica e granulação variando de fina (matriz) à textura porfiroclástica.
Apresentam foliação milonítica pervasiva, anastomosada, caracterizada frequentemente por quartzo ribbons, que
contornam porfiroclastos de feldspatos. Quartzo ocorre também sob a forma de porfiroclastos, emersos em uma
matriz fortemente recristalizada, extremamente fina (<5μm) e de composição quartzo-feldspática. Os
porfiroclastos de quartzo, por vezes com formas sigmoides, comumente exibem extinção ondulante, subgrãos,
novos grãos, e textura manto-núcleo, indicativos de deformação cristal-plástica intensa. Os porfiroclastos de
feldspato, frequentemente apresentam fraturas bookshelf, e formas sigmoidais sugestivas de cinemática dextral,
mas grãos com formas euédricas, preservando seus aspectos ígneos, também é comum. Estas observações, em
fase inicial, sugerem que o dique azul de Sucuru foi deformado num regime transicional rúptil-dúctil,
provavelmente em condições de temperatura da fácies xisto verde, cujos mecanismos de acomodação da
deformação provavelmente envolvem sistemas de deslizamentos ativados durante dislocation creep.
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Nas rochas sedimentares altamente porosas, a deformação rúptil pode ser expressa por estruturas
deformacionais de espessura variada, denominadas bandas de deformação (BD). As BD e os processos de
silicificação em arenitos atuam como barreira ou desvio ao fluxo de fluidos em meios porosos, pois comumente
provocam redução nas propriedades petrofísicas, bem como o aumento na compactação das rochas. Nesse
contexto, o objetivo deste trabalho é compreender a influência de BD sobre as rochas silicificadas e como elas
afetam as propriedades texturais dos arenitos conglomeráticos da Bacia Rio do Peixe, assim como seu efeito nas
características permoporosas e geomecânicas dessas rochas. Para a análise petrofísica, foram escolhidas 17
amostras, das quais foram confeccionadas 23 lâminas delgadas, que posteriormente foram fotografadas
utilizando microscópio óptico de platina fixa e com câmera acoplada. Em cada imagem foram selecionadas
regiões de dimensões fixas, levando em consideração a distribuição de tamanho de grão da amostra e a presença
de BD e/ou silicificação, para escolha do local de análise. Para o processamento das imagens levantadas foi
utilizada uma função desenvolvida no MATLAB®, da qual se obteve a porosidade 2D e a área superficial
específica. A estimativa da permeabilidade 2D foi obtida utilizando uma versão modificada da relação de
Kozeny-Carman, que relaciona a porosidade (ф), uma constante relativa a geometria do poro (c), o fator de
formação (F) e a área superficial específica de poro (s). A análise geomecânica foi realizada in situ utilizando o
Martelo de Schmidt, a fim de determinar os valores de rebote das regiões escolhidas. Foram selecionados 71
pontos diferentes, variando quanto a presença de silicificação e de BD. Analisando os valores médios de
porosidade obtidos para as amostras silicificadas foi observada uma redução de 65% nesses valores dentro do
núcleo da BD silicificada, quando comparada a uma amostra silicificada sem a presença de banda. Comparando
a permeabilidade dentro do núcleo das amostras silicificadas e das amostras sem silicificação, observamos que a
média desses valores tem uma variação de 58%, sendo o núcleo silicificado mais permeável do que o núcleo sem
a presença de silicificação, sugerindo que os processos deformacionais ocorreram anteriormente à percolação do
fluido cimentante. O estudo geomecânico das amostras demonstram que a presença de silicificação é responsável
por um aumento significativo da resistência mecânica da rocha nas amostras sem a presença de banda. O mesmo
acontece para as amostras com BD, mas sem silicificação. As rochas silicificadas e deformadas por banda
tiveram a sua resistência mecânica reduzida. Essa redução pode ser justificada pela existência das bandas de
deformação durante a cimentação da rocha, uma vez que a sua presença aumenta o contato entre os grãos e
funcionam como barreira à percolação do fluido cimentante. Para o aumento da resistência mecânica de uma
rocha devido a cimentação, a localização da deposição é mais importante do que a quantidade de cimento, ou
seja, a resistência é devido à precipitação precisa do cimento nos contatos grão-grão. Podemos concluir que as
bandas de deformação irão afetar fortemente as propriedades petrofísicas dos arenitos silicificados, e que apesar
de aumentar a resistência das rochas não cimentadas, elas irão prejudicar o aumento de resistência mecânica dos
arenitos silicificados.
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A Faixa Brasília é um cinturão de dobramentos neoproterozoicos que resulta da interação tectônica entre
dois paleocontinentes (Amazonas e São Francisco) e o bloco Paranapanema, e se estende N-S adjacente à borda
oeste do Cráton São Francisco. No seu segmento norte, a Faixa Brasília evoluiu segundo deformação polifásica
D1-D3 coaxial que demonstra movimento relativo de massas para E-SE. Dobras regionais de fase D3, como o
Domo de Brasília e o antiforme Colinas-Cavalcante são expressões marcantes da parte final desta evolução. A
parte centro-norte da Zona Externa da Faixa, correspondente ao Centro-norte do Estado de Goiás, foi alvo de
recente mapeamento litoestrutural objetivando complementar estudos anteriores que demonstram a existência de
um corredor tectônico longitudinal, limitado pelo antiforme Colinas do Sul/Cavalcante (Norte) e o Domo de
Brasília (Sul) e caracterizado pela existência de forte encurtamento N-S associado e decorrente do encurtamento
WNW-ESE da fase D3, fato este que torna o corredor uma região estruturalmente singular na Faixa Brasília. Na
área de estudo afloram rochas pré-cambrianas dos Grupos Araí, Paranoá e Canastra. A coleta dos dados resultou
em três perfis litoestruturais ao longo das rodovias que ligam Niquelândia a Colinas do Sul (GO-132), Alto
Paraíso de Goiás a São Gabriel (GO-236) e São Gabriel a Padre Bernardo (GO-230). O estudo detalhado dos
afloramentos permitiu de fato caracterizar estruturas de três eventos deformacionais progressivos D1-D3, sendo
D3 subdividida em encurtamentos D3N e D3α, contemporâneos entre si. A fase D1 caracteriza-se por cisalhamento
interestatal e formação de foliação de micas (S1) geralmente paralelas ao acamamento S0. A fase D2 corresponde
a tectônica de rampas frontais de baixo ângulo com geração de dobras assimétricas vergindo preferencialmente
para SE e associação com clivagem ardosiana S2 penetrativa. As fases D3n e D3α, ambas representadas por
dobras normais, abertas-apertadas, e clivagens espaçadas (S3n, S3α), evidenciam o mecanismo de buckling. A
deformação D3n resultou em encurtamento crustal WNW-ESE (coaxial a D2-D1) com soerguimento do
embasamento cristalino no núcleo do antiforme Colinas-Cavalcante (thick-skinned tectonics) enquanto D3α
exprime encurtamento ~N-S, provavelmente mais superficial. No interior da área de estudos, a
contemporaneidade D3n-3α é manifestada localmente onde a foliação S3α encurta S3n e é encurtada por esta, fato
geológico bastante comum no interior do Domo de Brasília. O estudo detalhado de expressivos veios de quartzo
polifásicos que ocorrem em partes da área de estudo permitiu visualizar a ação do fluxo interestatal (sin-D1), a
combinação dos mecanismos de buckling e bending (sin-D3) e o preenchimento de aberturas associadas a planos
de falhas de empurrão, em processo compatível com a teoria do paradoxo mecânico. A tectônica progressiva D1D3n permite demonstrar a atuação de σ1 horizontal orientado WNW-ESE, σ2 também horizontal orientado NNESSW, e σ3 vertical. Os dados do presente estudo corroboram a interpretação anterior de que o encurtamento
horizontal D3α (~N-S) deve-se aos movimentos verticais durante o soerguimento dos antiformes D3n ColinasCavalcante e Domo de Brasília.
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Um dos maiores desafios da geologia na indústria do petróleo é a caracterização estrutural de reservatórios
naturalmente deformados (fraturados ou com bandas de deformação), devido a limitações de amostragem ou
resolução dos métodos indiretos. Desta forma, a análise estrutural de afloramentos análogos, seja de maneira
qualitativa ou quantitativa, pode ser útil como dado de entrada para a modelagem de fraturas e auxiliar na redução
de incertezas inerentes à atividade. Além disso, uma definição clara dos elementos arquiteturais de uma zona de
falha é muito importante para fins de comparação de áreas diferentes e predição destas estruturas. Durante muito
tempo, as falhas rúpteis foram tradicionalmente consideradas apenas estruturas planares, mas trabalhos recentes
mostram que as falhas devem ser descritas como zonas volumetricamente complexas compostas por uma variedade
de estruturas internas, tal como superfícies de cisalhamento, rochas de falha e outras feições de deformação
secundárias, definindo assim, uma zona de falha, constituída por dois elementos arquiteturais, o núcleo da falha e
a zona de dano, ambos com propriedades petrofísicas, mecânicas e hidráulicas distintas. Assim, a bacia do Rio do
Peixe, localizada na Província Borborema e formada durante processos de reativação no Cretáceo, sobre
embasamento de idade pré-cambriana, tem contribuído para melhorar o entendimento a respeito das relações
estruturais numa zona de falha. Através de levantamentos de scanline, caracterização estrutural de afloramentos e
utilizando metodologias distintas para definir espessuras de zona de dano, foi possível avaliar a relação das bandas
de deformação, observadas em arenito da Formação Antenor Navarro, e uma falha de borda na sub-bacia de Souza.
Ao final, os resultados foram comparados com dados compilados na literatura e levantamento sísmico local para
tentar validar a espessura de zona de dano medida com o rejeito observado na linha sísmica. Este tipo de
abordagem, em afloramentos desta natureza com zona de falha aparente, seja com fraturas ou bandas de
deformação, é fundamental para a melhor compreensão e predição dos processos deformacionais que ocorrem em
subsuperfície, importantes para a indústria do petróleo.
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A Faixa Paraguai estende-se por aproximadamente 1000 km, sendo situada no limite sudoeste do
Cráton Amazônico. O ínicio do processo orogênico se deu no Criogeniano (0,8 Ga. A 0,7 Ga.). Grande
parte está encoberta por sedimentos, sendo principalmente das Bacias do Pantanal, Paraná e dos Parecis. A
granitogênese da faixa é subdividida em segmentos norte e sul, com granitóides gerados a partir de
magmas de fontes distintas, envolvendo retrabalhamento de fragmentos crustais mais diferenciadas. O
segmento norte possui granitóides do mesoproterozóico sendo mais jovens que os da faixa sul. São
gerados em ambientes tardi a pós-orogênico, e são representados pelos Batólitos São Vicente, Bom
Jardim, Serra Verde e Araguaiana. Os granitóides que ocorrem na forma de intrusões de dimensões
batolíticas que afloram no Estado do Mato Grosso são resultado do último grande evento acrescionário da
Faixa Paraguai. O Granito Bom Jardim possui mineralogia composta por minerais de quartzo,
plagioclasio, muscovita, biotita, feldspato alcalino e opacos. Encontra-se levemente foliado a amostra de
mão, principalmente por lineação de biotita e clorita, fruto do processo de cloritização na própria biotita,
sendo que há registro de lineação mineral também para os plagioclásios, marcados pelo eixo de maior
crescimento mineral, os cristais de quatzo apresentam extinção ondulante e algum estiramento no sentido
da foliação vista. O Granito Araguaiana é formado por rochas isotrópicas, sendo mesocrático e
inequigranular, possuí granulação média e composição sienogranítica, sendo sua mineralogia principal:
quartzo, K-feldspato, plagioclásio e biotita, apresentando alguns opacos, não há lineação mineral a luz
transmitida, tampouco foliação à amostra de mão, sendo classificado como pós orogênico. O Granito São
Vicente encontra-se encaixado a estrutura da faixa Paraguai, com fraturas medidas com atitude da
orogênia, porém não apresenta foliação, nem mesmo indícios à luz transmitida, sendo tratado como tardi a
pós orogênico e com algumas fácies ígneas associadas a intrusão. O Granito Serra Verde tem mineralogia
principal de quartzo, plagioclásio K-feldspato e biotita, sendo um monzogranito, não há indícios de
foliação ou lineação mineral, sendo um corpo pós-orogênico.
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A formação da Bacia do Araripe (BA) está ligada à abertura do Atlântico Sul e fragmentação do
supercontinente Gondwana. Considerada a mais extensa das bacias interiores do Nordeste, a BA possui evolução
poligenética devido às suas megassequências oriundas de distintos ambientes tectônicos. As megassequências
pré-rifte e rifte afloram em uma zona topograficamente deprimida a leste da bacia, enquanto as megassequências
pós-rifte I e II afloram no alto topográfico denominado Chapada do Araripe. A formação de interesse está
inserida na megassequência pós-rifte I, também conhecida como Andar Alagoas, composto pelo Grupo Santana,
que se subdivide em Fm. Barbalha, Fm. Crato, Fm. Ibubi e Fm. Romualdo. A sequência composta pela Fm.
Crato, cuja rocha é predominantemente calcário laminado, e Fm. Ibubi, formada por evaporitos, é
cronoestratigraficamente análoga ao sistema petrolífero existente na costa leste brasileira. Reservatórios deste
tipo possuem porosidade predominantemente secundária, geradas por processo de dissolução do carbonato. Este
processo resulta, dentre outras coisas, na geração de fraturas vugulares e na formação de tufas. Denomina-se
fraturas vugulares a carstificação ao longo de fraturas pré-existentes e é neste espaço que se precipitam as tufas,
por meio de circulação de fluido carbonático. O objetivo deste trabalho é entender estruturalmente o processo de
carstificação e, a partir de análise topológica, entender como fraturas vugulares e tufas influenciam na
conectividade dos laminitos da Fm. Crato. A primeira etapa foi de mapeamento estrutural das fraturas vugulares.
As medidas foram obtidas em atividade de campo e em modelo digital de afloramento (MDA) através de
softwares de visualização 3D. O segundo passo foi a análise topológica em seção lateral em um afloramento
denominado JD1, cuja análise foi realizada inteiramente no MDA. Avaliou-se duas situações, a primeira
considerou as tufas como tendo comportamento condutor de fluido e a segunda considerou as fraturas vugulares
preenchidas por tufas como tendo comportamento selante. A análise topológica leva em consideração o
comportamento das fraturas vugulares em rede. Analisa-se quantitativamente a ramificação e os nós de cada
fratura, sem levar em consideração características geométricas. O método de classificação dos nós se dá pelo seu
número de ligações dos ramos, sendo nós do tipo (I) isolados, do tipo (Y) confinantes e do tipo (X) cruzados. O
reconhecimento estrutural revelou que as fraturas vugulares são geradas principalmente ao longo do
acamadamento subhorizontal, com mergulho variando entre 6º e 15º e direções tanto para SE quanto NE e ao
longo de juntas de tensão subverticais com mergulho entre 82º e 91º e direção preferencial S65W. As tufas
preenchem predominantemente as fraturas vugulares subverticais. Os resultados iniciais da análise topológica
em seção vertical indicam que a rede de fraturas vugulares possui principalmente nós do tipo X, quando
consideramos tufas como meios condutores. Neste caso a probabilidade de o fim de qualquer ramo ser conectado
é de 97,4% e o índice de conectividade é de 0,95 em uma escala de varia de 0 a 1. Serão feitas comparações com
os índices obtidos levando em consideração as tufas como meio selante. As tufas possuem influência direta tanto
na conectividade de potenciais reservatórios carbonáticos quanto nas suas características petrofísicas.
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O Terreno Embu, parte do Cinturão Ribeira, é composto por uma sequência de rochas supracrustais,
embasamento Paleoproterozóico e sucessivas intrusões graníticas neoproterozóicas. A zona de
Cisalhamento Cubatão faz o limite entre a porção sul do Terreno e as rochas granito-gnáissicomigmatíticas do Complexo Mongaguá (Terreno Costeiro) e do Terreno Curitiba. Nesta área, o Terreno
Embu compreende predominantemente mica-xistos e paragnaisses parcialmente migmatizados,
intrudidos pelos granitos Juquiá e Sete Barras. O corpo granítico Sete Barras apresenta-se alongado
segundo o trend das inúmeras zonas de cisalhamento que cortam o Terreno Embu, com maior eixo na
orientação N60E. A foliação protomilonítica apresenta direção NE com mergulhos moderados para SE.
O granito Sete Barras é protomílonítico, composto por quartzo, dois feldspatos, biotita e muscovita.
Granada, zircão, monazita e turmalina ocorrem como minerais acessórios. Em seção delgada a
foliação protomilonítica é definida pela orientação de porfiroclastos de K-feldspato e plagioclásio e
por bandas contínuas de quartzo. A matriz é composta predominantemente por quartzo, K-feldspato,
plagioclásio, biotita e muscovita. Em seções XZ do elipsóide de deformação, indicadores cinemáticos
como mica-fish, bandas de cisalhamento e porfiroclastos de K-feldspato tipo σ promovem um sentido
dextral de cisalhamento em planos de mergulho moderados da foliação. Os cristais de quartzo tendem a
segregar-se em bandas contínuas, normalmente alongados com extinção ondulante e limites de grãos
serrilhados. O quartzo dinamicamente recristalizado apresenta indicações de que o sistema de
deslizamento predominante ativado foi o basal <a> e em menor intensidade o prismático <a>. Textura
mortar discreta é observada em microclínio. A deformação plástica em oligoclásio é evidenciada por
deformação nas maclas e extinção ondulante. Biotita normalmente é subeuhedral mas também
intersticial. Cristais de muscovita subheuedrais a euhedrais também formam porfiroclastos,
geralmente com forte extinção ondulante. Os cristais de granada são normalmente fraturados e raros
cristais de turmalina são tipicamente anedrais. Microfraturas sub-magmáticas em granada preenchidas
por quartzo, megacristais de K-feldspato rotacionado na foliação e maclas deformadas em plagioclásio
sugerem que o fluxo sub-magmático precedeu a deformação no estado sólido. A relação entre a
orientação da foliação milonítica, o caimento da lineação de estiramento mineral para SW e os
indicadores cinemáticos dextrais é compatível com um predomínio de movimento transtensivo local. O
Granito Sete Barras mostra evidências de uma cristalização sintectônica, formado em uma área
transtensional localizada associada a um regime compressivo, onde os estágios finais da
cristalização devem ter sido influenciados pela deformação decorrente das zonas de cisalhamento
adjacentes.
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The Neoproterozoic Pernambuco shear zone of Borborema Province in NE-Brazil is part of large continental
shear system that formed in response to escape tectonics induced by two interacting continetal collision systems.
Post-rift (Atlantic Ocean Opening) exhumation of the Precambrian basement is recorded by a widespread mid
Cretaceous (100-90 Ma) cooling event associated with development of interior basins. An abandoned quarry 25
km north of Cabrobó town and 2 km north of the main trace of the Pernambuco shear zone exposes a silicified
sheared syenogranite. Overprinting the foliation there are a system of sinistral and normal faults filled by epidote
and locally calcite. LA-ICP-MS dating of calcite fibers yielded initial results that indicate a Cretaceous age for
the brittle overprinting (88±30 Ma). The large associated error and diversity of data points can point to a multigeneration growth that need further investigation. Paleostress analysis show that direction of sigma 1, 2 and 3 are
oriented respectively to 70/15, 310/72, 170/22. The orientation of the maximum and minimum vectors
subparallel to a horizontal reference surface indicate a local strike-slip system with NE-SW shortening and NWSE extension. Thus, the orientation of these stresses implies in a sinistral reactivation over the E-W Pernambuco
Shear Zone, possibly during the Cretaceous.
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O bloco Itacambira-Monte Azul é composto por granitoides arqueanos e paleoproterozoicos que
integram o embasamento do Orógeno Araçuaí, edificado no decorrer da aglutinação do Gondwana Ocidental.
Nele destaca-se a suíte Catolé, composta por granitoides de afinidade pós-colisional e assinatura
dominantemente álcali-cálcica. Este trabalho apresenta resultados de uma descrição textural e microestrutural de
rochas provenientes dos plutonitos Barrinha-Mamonas, Confisco e Mulungú, componentes da Suíte Catolé. De
modo geral, esses granitoides são classificados como sienogranitos, de textura inequigranular seriada a
porfirítica que, por vezes, apresentam-se fortemente foliados, chegando, em alguns casos, a desenvolver uma
textura protomilonítica. Sua mineralogia essencial é composta por quartzo (20-30%), K-feldspato (20-50%),
plagioclásio (10-40%) e biotita (10-15%), enquanto os minerais acessórios são representados por titanita,
ilmenita, óxidos de ferro, apatita, allanita e zircão. Sericita, epidoto s.s. e calcita dominantemente oriundos da
alteração dos plagioclásios integram a mineralogia secundária dessas rochas. É possível separar as amostras
estudadas em dois grupos: aquelas que apresentam foliação incipiente e aquelas que apresentam foliação
proeminente. No primeiro grupo, os grãos de K-feldspato e plagioclásio são caracterizados por fenocristais
contornados pela foliação ou componentes da matriz, exibindo estruturas de fraturamento e deflecção das maclas
polissintéticas, sendo as fraturas preenchidas por quartzo e calcita. Os grãos de quartzo têm uma granulação
bimodal, de modo que os grãos médios exibem bordas serrilhadas, extinção ondulante e bandas de deformação
discretas indicando migração de defeitos segundo um único sistema de deslizamento ativo. Os grãos finos
bordejam os grãos médios, definindo uma microestrutura do tipo núcleo-manto, que associada às feições
observadas nos grãos médios, caracteriza um mecanismo de recristalização de borda. As rochas de foliação
proeminente desenvolveram uma textura protomilonítica, cujo processo de fraturamento dos feldspatos é
subordinado dando lugar ao desenvolvimento de extinção ondulante nos mesmos. O quartzo ainda é de
granulação bimodal, porém os grãos médios além de exibirem extinção ondulante podem se apresentar estirados,
com formação incipiente de ribbons. Grãos médios não estirados mostram bandas de deformação fortemente
marcadas com início de formação de subgrãos e microestrutura do tipo tabuleiro de xadrez. Esta última feição
indica migração de defeitos segundo direções cristalográficas perpendiculares entre si, caracterizando pelo
menos dois sistemas de deslizamento ativos. Os grãos finos de quartzo são poligonais e também podem formar
microestrutura núcleo-manto, também indicando mecanismo de recristalização ao longo das bordas dos grãos
médios. Diferentemente das rochas de foliação incipiente, as diferenças reológicas entre as porções quartzofeldspáticas e as bandas foliadas podem produzir localização da deformação, considerando uma maior
quantidade de biotita e sericita definindo a foliação. As feições deformacionais encontradas indicam, dessa
maneira, que a deformação Neoproterozoica imposta aos granitoides pós-colisionais da Suíte Catolé foi
acomodada por processos rúpteis e dúcteis, em que os feldspatos respondem com maior rigidez à deformação
comparativamente ao quartzo, revelando um metamorfismo de baixo a médio grau, em temperaturas que não
devem ultrapassar 600ºC.
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O sistema de falhas transcorrentes do Lineamento Transbrasiliano – LTB corresponde a um dos
exemplos mundiais de intracontinental strike slip deformational system, e ocorre associado ao último evento
tectônico da Orogenia Brasiliano-Pan Africana. Trata-se de expressiva rede de zonas cisalhamentos dúcteis e
dúcteis-rúpteis interconectadas, reconhecida no Brasil com direção predominante de N20°-30°E e composta por
diversas zonas de cisalhamento, de dimensões variáveis e histórias evolutivas diferentes. A área de estudo do
presente trabalho foi definida no sentido de entender a cinemática e descrever as microestruturas das rochas
afetadas pelo LTB na região limítrofe dos estados de Mato Grosso e Goiás, uma das suas principais exposições
na América do Sul. A descontinuidade crustal encontrada nas imediações da cidade de Bom Jardim de Goiás –
GO, denominada de Lineamento Serra Negra está inserida entre duas importantes unidades geotectônicas: a
Faixa Paraguai e o Arco Margmático de Goiás, da Faixa Brasília. Tal lineamento apresenta nas proximidades da
falha macacos, trend preferencial de N30ºE, mergulhos maiores que 60º e caimento para NW. As rochas
metassedimentares do Grupo Cuiabá, Faixa Paraguai, são afetadas localmente e apresentam paragênese de
recristalização indicativa de fácies xisto-verde. A foliação milonítica (S1) da rocha se desenvolve paralelamente
ao acamamento sedimentar (S0), caracterizado pela variação na coloração das camadas primárias. S1 mostra-se
em dobras abertas em macroescala, com feições sigmoidas, vênulas destrais e veios de quartzo que acompanham
a foliação. Se faz presente clivagem de crenulação (S2) que evolui paralelamente aos planos axiais da foliação
S1, a qual é obliterada. A foliação S2 é interpretada como um evento posterior ao LTB, podendo representar uma
acomodação dessa deformação. Opticamente, tal rocha é composta por camadas alternadas quartzo-feldpáticas e
filossilicáticas (sericita, biotita e clorita), compondo a foliação S1. A matriz representa por volta de 90% da
rocha, cuja granulação é fina. A textura predominante é granolepidoblástica, cujas camadas ricas em
filossilicatos envolvem os porfiroclastos rotacionados e formam uma trama oblíqua, gerando o sentido
majoritariamente sinistral. Os porfiroclastos de feldspatos exibem tamanhos entre 0,1 a 0,4 mm e frequentemente
mostram-se manteados, caracterizados por um cristal central e um manto de granulação menor desse mesmo
mineral. Tais porfiroclastos são classificados como stair-stepping (diferentes elevações nas tramas), do tipo δ, e
apresentam formatos monoclínicos simétricos. Esse tipo de manteamento representa grandes mantos próximos
aos porfiroclastos, com duas fácies planares e duas fácies curvadas, que definem a assimetria interna. Além
disso, nota-se seção paralela a lineação e normal a foliação. Visto que os manteamentos do tipo δ ocorrem em
milonitos de campos de grande tensão, gera-se maior coersão entre os clastos e a matriz. Logo, esta rocha é
classificada como ultramilonito. Os porfiroclastos se desenvolvem devido a diferença reológica dos constituintes
minerais durante a deformação dúctil, visto que os minerais mais resistentes formam os porfiroclastos e os mais
maleáveis geram a matriz. O padrão estrutural é resultante de uma tectônica fortemente cisalhante de
transcorrência, que pode ser intimamente relacionada ao desenvolvimento do Lineamento Transbrasiliano na
região central da Província Tocantins.
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Olivina-gabros miloníticos (furo U1473 expedição IODP 360-International Ocean Discovery
Program) exibem microestruturas e texturas de deformação em alta temperatura. Três regiões de diferentes
intensidades deformacionais são identificadas: Zona I) ultramilonito, Zona II) fraturas preenchidas e, Zona
III) gabro pouco deformado. A Zona I marca uma Zona de Cisalhamento (ZC) de ~1 cm de espessura,
contendo porfiroclastos grossos de clino- e ortopiroxênio (até 3 mm), e plagioclásio (até 0.7 mm), em uma
matriz fina (<10 µm) de plagioclásio, piroxênio, anfibólio e óxidos. Os porfiroclastos são sub-esféricos a
alongados com extinção ondulante e subgrãos, e estruturas manto-núcleo assimétricas. O piroxênio mostra
lamelas de exsolução curvadas com bordas transformadas para pargasita. A matriz polifásica fina possui um
bandamento composicional alternando bandas de plagioclásio e óxidos, e bandas ricas em piroxênio,
anfibólio e óxidos. A transição da Zona I para a Zona II é marcada por uma matriz de plagioclásio
recristalizado. A Zona II forma um conjunto de fraturas intra- e intergranulares em grãos grossos (até 2 mm)
de plagioclásio, piroxênio e olivina, orientados ~35° com as paredes da ZC. Os porfiroclastos exibem
extinção ondulante e subgrãos. Maclas em plagioclásio são curvadas. Os piroxênios possuem lamelas de
exsolução curvadas e halos de transformação para pargasita. As fraturas possuem espessura de 10 m a ~0.5
mm. Quando dentro e nas bordas dos cristais de plagioclásio, as fraturas são preenchidas por grãos
recristalizados de plagioclásio (~20 m), com contatos retos e junções tríplices, extinção ondulante, e
levemente orientados na direção das fraturas. Fraturas intragranulares em piroxênio e olivina são preenchidas
por grãos recristalizados de pargasita, piroxênio e plagioclásio, e piroxênio, plagioclásio e óxidos,
respectivamente. Contato intergranular é reto, com junção tríplice, e tamanho médio de 0.15 mm. A matriz
de plagioclásio recristalizado possui microtrama semelhante às fraturas, contudo exibe menor teor de An
comparado aos porfiroclastos e aos cristais preenchendo as fraturas. A Zona III exibe uma diminuição da
densidade das fraturas, com maclas mecânicas em plagioclásio e extinção ondulante em olivina, piroxênio e
plagioclásio. A nucleação de microfraturas precede a localização da deformação na ZC, uma vez que as
microfraturas nunca cortam a ZC. A localização da deformação na banda ultramilonítica foi auxiliada por
fraturamento em alta temperatura, possivelmente orientado numa posição favorável ao deslizamento
intracristalino em relação aos eixos de tensão diferencial.. O tamanho dos grãos na ordem de 10 µm na
matriz da ZC sugere que a deformação é acomodada principalmente por fluência difusiva. A transformação
de piroxênio para pargasita e menor concentração de Ca na matriz de plagioclásio recristalizado sugerem que a
recristalização ocorreu na presença de fluido e que a ZC serviu como conduto para a migração do fluido.
Estas feições sugerem que o desenvolvimento do ultramilonito resulta de acomodação efetiva da deformação
em anisotropias prévias, as quais servem como locais preferenciais para fluxo de fluidos e localização da
deformação por meio de difusão no estado sólido. Alternativamente, fraturas observadas em orientações
oblíquas à direção preferencial de deslizamento registram deformação por fluência de deslocações no estado
sólido (i.e. sem a influência de fluidos) e uma contribuição heterogênea de mecanismos rúpteis.
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ZONA DE CISALHAMENTO PEDRA BRANCA ENTRE
ITABIRA E SANTA MARIA DE ITABIRA - MG
Délcio Antônio Duarte1, Gustavo Henrique dos Santos 2, Ricardo Pagung3
1

Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH, e-mail: delciodrt@gmail.com.
Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH, e-mail: gustavo9776@gmail.com.
3
Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH, e-mail: ricardo.pagung@prof.unibh.com.br
2

A Zona de Cisalhamento Pedra Branca (ZCPB), que sustenta o relevo da serra homônima, está
localizada no setor centro sul do compartimento tectônico Bloco Guanhães, pertencente ao domínio externo do
Orôgeno Araçuaí-Congo Ocidental. A ZCPB posiciona rochas cristalinas, representadas por gnáisses/migmatitos
TTG pertencentes ao Complexo Guanhães (2867 e 2711 Ma) e granitos da Suíte Borrachudos (1740 ± 8 a 1670 ±
32 Ma), sobre rochas metassedimentares (muscovita-quartzo xisto, quartzito e metaconglomerado)
regionalmente reconhecidas como arqueanas. Idades LA-ICPMS U/Pb em zircões detríticos de uma amostra
coletada no quartzito forneceram idade máxima de deposição de 2021 ± 12 Ma. Visto a significativa similaridade
do empilhamento estratigráfico dessas supracrustais e a proximidade geográfica quando comparada a Sequência
da Borda Leste do Espinhaço (1990 ± 16 a 1666 ± 32 Ma) outros estudos geocronológicos (em andamento) se
fazem necessários para a definição do posicionamento estratigráfico regional dessas rochas metassedimentares.
A ZCPB possuí traço curvilíneo com direções variando de NNE-SSW na porção sul e central a N-S na porção
norte. Suas terminações são ainda incertas, entretanto entre as cidades de Itabira e Santa Maria de Itabira ela
seguramente se estende por, no mínimo, 25 km e possuí espessura média de 1 km. É caracterizada por padrão
homogêneo da foliação milonítica com mergulhos moderados a altos pra WNW a NW. Em rochas gnáissicas do
embasamento e graníticas da Suíte Borrachudos ela é marcada pela segregação de quartzo e feldspatos
comumente estirados além de minerais máficos orientados marcando uma trama L/S. Nas rochas supracrustais a
foliação milonítica é definida preferencialmente pela orientação de moscovita e eventualmente quartzo. Sobre os
planos de foliação ocorre lineação mineral de caráter oblíquo que, associada a indicadores cinemáticos marcados
por porfiroclastos sigmoidais do tipo estrutura S-C, mica-fish, indicam cinemática sinistral e reversa. É
observado nos metaconglomerados, clastos estirados caindo para NNE, paralelos a lineação mireral regional.
Em geral, nas regiões periféricas a ZCPB são encontradas dobras centimétricas a métricas, assimétricas
indicando vergência geral para SE a ESE. São dobras apertadas a frequentemente isoclinais, com eixo de baixo
caimento para NNE. As relações entre as estruturas planares, lineares associadas aos indicadores cinemáticos
encontrados levam a interpretação que a ZCPB corresponde a uma rampa oblíqua reversa de um sistema
transpressivo regional denominado Sistema Transpressivo da Borda Leste do Espinhaço Meridional. Visto que o
transporte tectônico nesta região é anômalo ao esperado dentro do contexto do Orôgeno Araçuaí, esse sistema
transpressivo vem sendo continuamente estudado e, até então, interpretado como retro cavalgamentos
provavelmente associados a escape lateral devido as condições de contorno do extremo sudeste do Cráton do São
Francisco.
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The Moine Thrust Zone of the North West Highlands of Scotland formed in the late Silurian during the
final stages of the Scandian phase of the Caledonian orogeny when the ancient continental blocks of Baltica and
Laurentia collided. The Moine Thrust has been fundamental in our understanding of thrust tectonics since the
late 1800’s and “The Highland Controversy”. The Moine Thrust Zone comprises a zone of complex imbrication
ranging from < 1 km to >20 km wide. The principal fault plane – the Moine Thrust – has accommodated >100
km WNW dip slip motion juxtaposing greenschist to amphibolite facies Neoproterozoic metamorphic rocks of
the Moine Supergroup above sequences of Neoproterozoic Torridonian and Cambro-Ordovician sedimentary
rocks and their Neoarchean to Paleoproterozoic gneissic basement. Despite >100 years of research, the
fundamental mechanisms that allow large continental thrust faults, such as the Moine Thrust, to accumulate such
extraordinary displacements is still poorly constrained. Of significant interest is understanding the frictional
mechanisms which allow significant displacements to occur in the shallow crust. Through field observations and
geodynamic modelling, it is recognised that weakening mechanisms are likely to occur in order to accommodate
major displacements and allow thrust wedges to move large horizontal distances. The mechanical weakening that
occurs along these detachments is attributed variously to the presence of mineralogically weak fault rocks, the
development of over pressured pore fluids or other strain-induced softening mechanisms related to grain-size
reduction. This study uses an integrated field and microstructural approach, to understand factors controlling
localization of deformation slip horizons within the Moine Thrust Zone. Particular attention is given here to the
Cambro-Ordovician stratigraphy and the intrinsic microstructural properties of the fault rocks and their
sedimentary protoliths. Fieldwork was carried out in the Assynt and Durness regions where largely undeformed
packages of these strata are well exposed, as well as the Loch Eriboll area where the same sediments are
entrained in complex imbricates and duplexes beneath the Arnaboll Nappe. Detailed field observations coupled
with microstructural analysis suggests that there is a strong lithological control on slip localization within the
Northern Moine Thrust Zone. Here we present detailed lithological descriptions of the fault rocks and their
sedimentary protoliths and provide microstructural evidence for the long term weakening mechanisms which
were operating during the evolution of this continental thrust zone.
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Os aquíferos fraturados são intensamente estudados ao longo das últimas décadas, com o objetivo de entender as
condicionantes geológicas que regem a circulação de água nesses meios. A observação de lineamentos através
do emprego de imagens detalhadas, por imagens aéreas e controle estrutural de detalhe, pode ser crucial para a
locação de poços tubulares com vazões razoáveis de água em poços tubulares profundos. O levantamento aéreo
de Drone (aeronave não tripulada) possibilita um detalhamento dos lineamentos regionais que posteriormente
podem ser detalhados nos afloramentos. A análise e integração desses dados, incluindo os produtos gerados após
o voo de drone podem ser cruciais para detectar estruturas condicionantes de água subterrânea. A área escolhida
para ser objeto do estudo foi na região do Coxipó do Ouro, proximidades de onde foi realizada a primeira missa
cristã e por consequência fundada a primeira vila precursora de Cuiabá, atual capital do estado de Mato Grosso.
Nessa pequena região localizada a cerca de 20 km a oeste de Cuiabá, afloram as rochas metassedimentares do
Grupo Cuiabá, porção interna da Faixa Paraguai. As rochas aflorantes na área objeto de estudo são
metadiamictitos da subunidade seis do Grupo Cuiabá. Trata-se de uma rocha com matriz silto-arenosa de
coloração cinza que suporta clastos mal selecionados de quartzo e de rochas, incluindo arenitos e quartzitos. A
dimensão dos clastos variam de poucos milímetros até 15 cm de diâmetro, em geral achatados, com baixa
esfericidade e com formato que sugere amplo transporte. A estruturação regional da Faixa Paraguai nos
arredores de Cuiabá é marcada por lineamentos com direção NE-SW marcadas no terreno pela presença de
dobras, foliações, falhas e fraturas. Localmente fica evidente a presença de ao menos três foliações. A foliação
mais proeminente na área, marcada pela presença de minerais argilosos está registrada nas rochas como uma
clivagem ardosiana aqui denominada de Sn, no local paralela ao acamamento sedimentar reliquiar S0 com
atitudes N60E/55NW. Essa foliação é transposta por Sn+1 sob a forma de clivagem de fratura e crenulações
N60E/60SE. Uma terceira foliação Sn+2 é uma clivagem de fratura espaçada e corta as anteriores com direções
entre N40 a 70E e mergulhos da ordem de 60 graus, ora para NE, ora para SW. Além do acamamento sedimentar
e outras três foliações, foi possível observar através da análise das imagens do Drone que o curso d’água que
ocorre na área (Rio Coxipó), tem um seguimento retilíneo sugerindo estar controlado estruturalmente. Ao
analisar os afloramentos fica evidente tratar-se de uma falha de direção aproximada N-S subvertical, que quando
vista em perfil apresentam kink bands no plano de falha como indicador cinemático e em planta sugere
movimento sinistral possivelmente com uma componente vertical. Veios de quartzo com até dois metros de
espessura, estão alinhados segundo o plano de falha e sua presença somada às demais estruturas planares
aumentam a porosidade do aquífero, aumentando assim a possibilidade de se obter sucesso na locação de poços
tubulares. Os resultados obtidos denotam que a utilização de imagens aéreas, modelos digitais de terreno e
topografia obtidos com o uso de Drone, quando associado a um levantamento estrutural de detalhe, pode
contribuir para a identificação de zonas estruturais favoráveis a percolação e armazenamento de água
subterrânea, e assim facilitar a locação de poços tubulares com produções mais elevadas.
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Estruturas rúpteis, tais como falhas, fraturas e bandas de deformação (BD), ocorrem nos mais diversos tipos de
rochas, afetando seu comportamento hidráulico e mecânico, promovendo maior coesão das rochas, e permitindo
que elas atuem como barreira ou canal aos fluidos a serem produzidos nos reservatórios. Alguns atributos das
BD, como por exemplo, geometria, orientação, espessura e distribuição afetam diretamente as propriedades dos
reservatórios, sendo assim necessário o conhecimento de tais atributos, principalmente quando se deseja estimar
propriedades petrofísicas, tais como porosidade e permeabilidade. A bacia Rio do Peixe (BRP) possui uma
variabilidade de estruturas deformacionais, a exemplo das BD, ocorrendo em diversas formas e intensidades,
tornando-se assim um excelente alvo de estudos, principalmente quando se diz respeito a parâmetros estruturais
como espessura, frequência, orientação e geometria. Este trabalho tem como objetivo analisar o efeito das BD e
de seus parâmetros estruturais, como espessura e distribuição, sob a permeabilidade das rochas afetadas por elas.
Para tanto, foi realizado um mapeamento na forma de scanline, onde ao longo de uma linha de varredura prédefinida foram identificadas as diferentes zonas existentes, medidas as espessuras das BD, onde também foram
feitas medidas de permeabilidade in situ, utilizando um permeâmetro a gás nas zonas afetadas e não afetadas
pelas BD. Além das zonas de arenitos e conglomerados não deformados (influência faciológica), também foram
identificadas o controle estrutural através as zonas de falha, de BD individuais (singles) e nucleadas (cluster). A
partir das análises realizadas, foi possível observar que: as zonas de falha possuíam uma redução de até 96% da
permeabilidade em relação a zona de arenitos não deformados; uma redução de até 95% nas zonas de cluster em
relação aos arenitos não deformados; uma redução de até 71% na regiões com BD; e um aumento de até 65% na
zonas com conglomerados. As regiões com maiores frequências e maiores espessuras de BD, apresentaram
médias de valores de permeabilidade geralmente menores que as de menor espessura. Tal fato ocorre devido a
maior intensidade exercida pelas BD e consequentemente maior coesão. Entretanto, alguns intervalos com BD
apresentaram permeabilidades mais altas, podendo estar relacionado com a intensidade dos processos
deformacionais. Pode-se concluir então, em linhas gerais, que as BD estariam tornando as rochas mais coesas,
atuando como agente redutor dos espaços porosos com o aumento da cominuição dos grãos, reduzindo assim os
valores de permeabilidade e permitindo que elas atuem como barreira ao fluxo de fluidos, principalmente nas
regiões que apresentaram clusters. Visto que a permeabilidade é uma propriedade de fluxo de fluidos, de forma
que quanto maior a espessura e uma zona falhada, maior a resistência hidráulica e maiores frequências resultam
em uma maior espessura, e consequentemente em valores reduzidos de permeabilidade.
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Bandas de deformação (BD) são estruturas rúpteis que ocorrem em rochas de alta porosidade, possuem resolução
subsísimica e podem se apresentar de formas individuais (singles) ou agrupadas (clusters). BD apresentam
comprimentos que variam desde milímetros até vários centímetros, e devido as suas diferentes configurações e
intensidade de deformação atuam em reservatórios petrolíferos afetando diretamente as propriedades petrofísicas
das rochas hospedeiras, tais como porosidade e permeabilidade, permitindo assim, que elas atuem como barreira
ou como conduto ao fluxo de fluidos. O estudo em BD tem sido cada vez mais frequente, principalmente no que
diz respeito à análise microestrutral e nas variações das propriedades petrofísicas ao longo delas. Considerando a
necessidade da caracterização de tais propriedades, a Bacia Rio do Peixe (BRP) constitui-se em um excelente
alvo de estudos, por ser considerada um análogo de reservatórios petrolíferos e pela diversidade de estruturas
rúpteis existentes, principalmente as BD. Assim, este trabalho tem como objetivo classificar o grau de catáclase
em arenitos da BRP, analisar as propriedades petrofísicas, tais como porosidade e permeabilidade, e o seu
comportamento sob os diferentes processos cataclásticos, bem como comparar o efeito da resolução das imagens
sob o cálculo de tais propriedades. Para a obtenção dos resultados foram utilizadas 45 seções delgadas de três
afloramentos distintos, sendo dois desses deformados e um não deformado, onde utilizou-se os softwares
AVIZO FIRE 8.1 E MATLAB, nos quais calculou-se as propriedades das regiões definidas. A partir da
quantidade de matriz ao longo da BD nas amostradas analisadas, foi possível observar a presença de BD do tipo
protocataclásticas, cataclásticas e ultracataclásicas, as quais apresentaram valor médio da quantidade de matriz
26,78%, 83% e 96%, respectivamente. Através da análise da porosidade obtidos no AVIZO FIRE e no
MATLAB, pode-se observar a presença de valores 50% menores neste último em relação ao primeiro para as
mesmas regiões calculadas, que ocorrem devido a utilização de uma função de correlação pelo MATLAB, e não
um cálculo exato conforme o AVIZO, onde leva em consideração a quantidade de pixels exata. Comparando-se
os valores obtidos para a rocha não deformada e as rochas afetadas pelas BD, pode-se perceber que existe uma
redução na permeabilidade em até oito ordens de magnitude para as BD cataclásticas e ultracataclásticas, e em
até quatro ordens de magnitude para as protocataclásticas. A redução significativa dessa propriedade nos arenitos
deformados está relacionada com a forte cominuição dos grãos gerada pela deformação exercida pelas BD,
sendo mais intensa onde o arenito encontra-se mais deformado. A partir das análises petrofísicas, comparações
entres as várias propriedades e de como o efeito da resolução das imagens afeta o cálculo dessas propriedades
nas BD, foi possível concluir que as BD podem atuar em diferentes intensidades, gerando matriz cataclásticas
proporcionalmente ao seu grau de intensidade de deformação, reduzindo assim os valores de porosidade e
permeabilidade. As BD ultracataclásticas são submetidas a uma deformação maior que as cataclásticas e
protocataclásticas. As diferentes resoluções das imagens não afetam no cálculo da porosidade. No entanto, nos
valores de área superficial específica, geram um aumento proporcional à resolução, e assim, a redução dos
valores de permeabilidade.
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Durante a ruptura do Supercontinente Gondwana, a Província Borborema (PB) foi submetida a
diversos esforços tectônicos que resultaram na formação de inúmeras bacias sedimentares ligadas à abertura
das margens leste e equatorial brasileira. Inclusas nesse contexto, as bacias Potiguar (BPot) e Ceará (BCe)
(Berriasiano/Aptiano, respectivamente), localizadas na porção extremo Nordeste do Brasil, têm seu
desenvolvimento associado a evolução tectônica da Margem Equatorial. Já bastante discutida na literatura, a
PB caracteriza-se pela presença de enxames de zonas de cisalhamentos com trends principais NE-SW e E-W.
Alguns dessas zonas foram reativadas em condições frágeis a transicionais, exercendo papel de agente
nucleador de algumas bacias sedimentares (Borda leste da Bacia Potiguar e bacias interiores do Nordeste)
durante o Neocretáceo. As zonas de cisalhamento NE-SW e suas reativações ocorrem truncando à configuração
atual da Margem Equatorial. O estudo sistemático dessas estruturas possibilita traçar, em superfície, os fatores
controladores e agentes tectônicos responsáveis pelos estágios iniciais de sua formação uma vez que as
unidades da fase rifte, nas BPot e BCe não são aflorantes. A fase inicial do presente estudo, foi baseado em
imagens de Radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com iluminação 315°Az. A análise dos
produtos desse sensor remoto, claramente destaca a presença das estruturas dúcteis brasilianas NE-SW, e
diversas estruturas frágeis (NE-SW, E-W, N-S e NW-SE) verticais, principal interesse da pesquisa, que afetam
tanto os litótipos do embasamento como as cobertas sedimentares das bacias. As fraturas E-W exibem uma
orientação congruente com a dos diques Rio Ceará-Mirim (Juro-Cretáceo), bem como com a configuração da
Margem Equatorial. Por vez, em alguns sítios essas estruturas apresentam-se interligadas às NW-SE e às NESW, demonstrando um arranjo geométrico em zig-zag, que também são descritos nos diques máficos do
Magmatismo do Rio Ceará-Mirim (em escala meso a macroscópica). Arranjo similar é observado nas fraturas
indiscriminadas NE-SW e nas NW-SE. A gênese de tais estruturas pode retratar a fase inicial da formação da
Margem Equatorial brasileira, na região das BPot e BCe. Considerando os modelos de evolução clássicos de
uma margem transformante/transcorrente, as estruturas NW-SE podem relacionar-se a sítios
distensionais/transpressionais/fraturas cisalhantes do tipo R e R’, enquanto que as NE-SW a sítios
compressionais/transpressivos/fraturas cisalhantes P e X, assumindo a cinemática dextral para a separação dos
continentes Sul-Americano e Africano. As fraturas E-W parecem ter uma evolução relacionada a dois eventos
deformacionais. O evento inicial Juro-Cretaceo, por exibirem mesma orientação que os diques com essa idade;
podem compreender a juntas distensionais formadas sob o efeito de um campo trativo E-W/NNW-ESE,
durante a pré-instalação da fase rifte da BPot. Já o evento mais antigo corresponde a reativação das estruturas
supracitadas, em um regime cinemático compatível com a evolução da Margem Equatorial, assumindo assim
orientação congruente as das fraturas cisalhantes tipo Y do sistema de fraturas de Riedel. No que se refere às
fraturas N-S, sua gênese ainda é um assunto controverso na literatura. Desse modo, o estudo fractal dessas
estruturas presentes no embasamento, e seu padrão anômalo em zig-zag são um suporte adicional para
caracterizar a fase tectono-evolutiva rifte das bacias supracitadas.
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A zona de cisalhamento Pernambuco Oeste (ZCPW) representa uma das zonas de cisalhamento
transcorrentes mais significativas da Província Borborema, com mais de 300 km de comprimento, e limita
as subprovíncias Central e Sul. Em sua parte leste, próximo ao município de Floresta, a ZCPW bifurca-se
em dois segmentos, o primeiro, de mesma denominação de direção E-W e o segundo de direção WNWESE, denominado zona de cisalhamento Poço da Areia (ZCPA). Estas estruturas apresentam fortes
lineamentos demarcados por sensoriamento remoto e aerogeofísica, desenvolvem dobras em escala
macroscópica, rotacionam a foliação regional e afetam unidades do embasamento e corpos ígneos. Na área
de estudo, a ZCPW é caracterizada por estreitas faixas miloníticas de no máximo 2 km de largura e
cinemática destral, que deformam ortognaisses paleoproterozoicos do Complexo Floresta, rochas
metassedimentares do Complexo Cabrobó e pequenos corpos ígneos sintranscorrentes. A ZCPA, também
de cinemática destral consiste de uma faixa milonítica com até 4 km de largura desenvolvida
principalmente ao longo da porção norte do plúton Poço da Areia, afetando localmente o Complexos
Cabrobó e ortognaisses tonianos do Complexo Airi. Estas estruturas dividem a área de estudo em três
domínios estruturais. No domínio Central, entre a ZCPW e ZCPA, a foliação regional tem direção ENE,
com mergulhos para N-NW e SSE-SE e é dobrada por um par sinformal-antiformal macroscópico. De
maneira geral, os domínios Norte e Sul apresentam características semelhantes, com foliações regionais
de direção E -W com mergulho de baixo ângulo para N ou S, verticalizados nas proximidades das zonas de
cisalhamento. As foliações miloníticas apresentam direções variando de ENE a ESE, com intensidades em
torno de 70-90° e mergulho para SSW-SSE e NNW-NNE. As lineações ocorrem preferencialmente
horizontalizadas, com caimentos para ENE- ESE e WNW-WSW. Nos milonitos ao longo da ZCPW
critérios cinemáticos identificados incluem dobras de arrasto, trama S-C, foliação oblíqua e porfiroclastos
de feldspato assimétricos. Microscopicamente, observa-se quartzo como finos grãos (<50m), resultantes de
recristalização por bulging e rotação de subgrão, caracterizando deformação a baixa temperatura (<450-400
°C). Localmente observa-se a transição cataclasito-ultramilonito, indicando continuação da deformação sob
condições rúpteis (< 300 °C). Nos milonitos da ZCPA foram identificados dobras apertadas e intrafoliais,
porfiroclastos tipo , sombras de pressão assimétricas e trama S-C. Os milonitos são de média a alta
temperatura, como indicado pela recristalização de feldspatos e cristais de quartzo recristalizados com até
100 μm, localmente apresentando textura chess-board. Os dados estruturais e microestruturais mostram que
a ZCPW é uma zona de cisalhamento de baixa temperatura enquanto a ZCPA é de médio a alto grau. Visto
que não há diferenças estruturais contrastantes entre os domínios que sugiram que as rochas apresentem
história geológica/estrutural diferente, a ZCPW e a ZCPA são caracterizadas como zonas de cisalhamento
intracontinentais.
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O relevo da região central do estado do Rio de Janeiro é marcado por uma alta densidade de lineamentos
na direção NNE (N5E a N30E), os quais são condicionados por estruturas dúcteis e rúpteis. O traçado de
lineamentos foi realizado através do método da multiescala, utilizando-se modelos digitais de elevação (MDE) e
cartas topográficas 1:50.000. As estruturas dúcteis NNE foram formadas durante o desenvolvimento da Faixa
Ribeira, indicando que essa direção está ativa desde a orogenia brasiliana. Essa hipótese é corroborada pela
presença de veios pegmatíticos que intrudem paralelos às estruturas acima mencionadas. Tais estruturas
representam uma zona de fraqueza crustal a qual foi reativada durante eventos rúpteis posteriores. As estruturas
rúpteis NNE são expressas por um conjunto de fraturas (falhas e juntas) que são casualmente preenchidas por
brechas e diques. Esses diques NNE contém uma direção diferente do Enxame de Diques da Serra do Mar
(EDSM), o qual é caracterizado por rochas básicas toleíticas de direção N50E datados do Cretáceo (130-120
Ma). Os diques descobertos por esse trabalho podem caracterizar um subenxame do EDSM, sendo denominado
aqui de Enxame de Diques de Itaipava. Sua litogeoquímica indica magmas basálticos toleíticos de alto TiO2 (35%) típico de ambiente intra-placa. Essa suíte possui correlação negativa de MgO com SiO2, K2O, Na2O,
P2O5, Ba, Y, Zr, Rb, La e Ce e positiva de MgO com Cao, TiO2, Al2O3, Cr e Ni. Há também um
enriquecimento de ETR leves na ordem de 100 e ETR pesados na ordem de 10. Geometricamente as estruturas
encontradas nesse trabalho podem estar relacionadas às estruturas NNE do Enxame de Diques de Resende,
podendo ter idades semelhantes e ser proveniente de um estágio transicional entre a extensão E-W jurássica e a
transtensão sinistral SE-NW cretácea. Seguindo o modelo de Riedel, os diques N-S se encaixariam, no Jurássico,
na fratura T. Posteriorente, no Cretácio, os diques de direção N-S sofreriam uma rotação e se encaixariam na
fratura R’, os diques N30E na fratura T e os do EDSM na fratura R. Porém, as observações são inconclusivas até
o momento devido à escassez de bons indicadores da cinemática de colocação dos diques. Esse trabalho
apresenta as características geométricas estruturais dos lineamentos estudados, bem como a assinatura
litogeoquímica dos diques que estão associados a esses lineamentos.
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A Província Borborema, nordeste brasileiro, possui importante significado na evolução geotectônica da
orogênese Brasiliana. De acordo com os principais modelos de evolução a Zona de Cisalhamento
Pernambuco Leste (ZCPE) representa um limite entre domínios, fazendo da mesma uma estrutura com
importantes registros da evolução geotectônica. Logo, faz-se necessário uma investigação estrutural de
detalhe dos domínios microestruturais presentes ao longo de sua extensão de forma a explicar o processo de
localização da deformação dessa zona de cisalhamento. Motivado pela grande quantidade de granitoides ao
longo da ZCPE foi realizado uma análise textural dos domínios microestruturais dos milonitos dessa zona
de cisalhamento. Esse trabalho foi realizado por meio de descrição textural de 32 lâminas petrográficas
confeccionadas a partir de amostras orientadas da ZCPE. Foram estabelecidos quatro domínios
microestruturais: 1) O domínio dos porfiroclastos é composto de plagioclásio e feldspato potássico, com
grãos milimétricos a centimétricos de forma sigmoidal que apresentam deformação por fraturamento.
Nos porfiroclastos de plagioclásio são observados sericitização e maclas mecânicas; estas últimas
também observadas em porfiroclastos de feldspato potássico, assim como pertitas; 2) O domínio da matriz
ocupa uma grande parte dos litotipos, composto de todas as fases minerais presente nas rochas: fragmentos
de porfiroclastos, grãos recristalizados de quartzo e filossilicatos, além de minerais acessórios. Esse
domínio é homogêneo quando visto em microscópio petrográfico, devido ao seu tamanho de grão
reduzido<20 µm, sendo também observadas estruturas S-C quando associado a porfiroclastos; 3) O domínio
dos ribbons quartzo é composto exclusivamente por agregados de quartzo recristalizados por rotação
de subgrãos formando fitas paralelas à direção de achatamento. Algumas fitas podem apresentar
orientação oblíqua à foliação milonítica, configurando um arranjo geométrico destral; 4) O quarto domínio
identificado é o dos filossilicatos. Este domínio é caracterizado por agregados de biotita e +- muscovita
achatados durante o cisalhamento simples, sendo possível observar texturas como mica fish, sempre
circundando os porfiroclastos que funcionam como objetos rígidos. A descrição petrográfica dos domínios
microestruturais permitiu a seleção de localidades para a investigação via microscópio eletrônico de
varredura (MEV) para a identificação dos mecanismos de deformação atuantes durante o processo de
localização da deformação. Estruturas em forma de “gota” observadas em grãos finos de K-feldspato
sugerem a atuação de mecanismos de dissolução e precipitação durante a deformação. Associado a tal
característica a presença de um domínio de filossilicatos e minerais acessórios como clorita são indicadores
da acomodação da deformação na presença de fluidos. Os mecanismos de fraturamento nos feldspatos e a
recristalização por rotação de subgrão nos ribbons de quartzo sugerem que a nucleação da Zona de
Cisalhamento Pernambuco Leste tenha ocorrido em nível crustal equivalente a transição rúptil-dúctil. Além
disso, a presença do mecanismo de dissolução e precipitação e o domínio dos filossilicatos sugerem que a
nucleação da ZCPE ocorreu associado a fluidos, uma vez que essas características apenas se desenvolvem
na presença de fluidos.
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Deformational process and associated grain size decrease mechanisms are important factors that control the
rheological behavior of the crust. Although orthopyroxene (opx) and clinopyroxene (cpx) are important rockforming minerals, textural data on of such minerals, which are essential to evaluate deformation processes and
mechanisms in the lower continental and oceanic crust, is not common. We analyzed mafic mylonites of the
mafic-layered complex Barro Alto, in central Brazil, with the purpose of understanding the origins of
crystallographic orientation in enstatite and diopside. We used optical and electron microscopy (Mira3 LM
FEG oxford-HKL) equipped with an EBSD detector. The pole figures, phase maps and grain parameters
(aspect ratio, shape factor) were calculated using MTEX 5.1. The Barro Alto complex is a continental-scale
feature exposed along the Brasília Belt, which belongs to Tocantins Structural Province, in central Brazil. This
complex is composed by a mafic-ultramafic layered intrusions mylonitized and metamorphosed under
granulite facies conditions. The microstructure is characterized by porphyroclasts of plagioclase, enstatite and
diopside enclosed in a matrix dominantly composed by the three phases and, to a lesser extent, amphibole,
biotite ilmenite and olivine. The fine-grained mylonitic matrix that alternates into felsic and mafic bands, which
wrap around porphyroclasts. Opx porphyroclasts display subgrains, recrystallized tail and frequently occur cpx
exolution lamellae in opx. Undulose extinction is also common in both opx and cpx. The misorientation
relationships between porphyroclasts and recrystallized grains suggest subgrain rotation recrystallization.
Diopside and enstatite show very weak crystallographic orientations, but the opx is slightly better oriented than
the cpx. They show a <001> maximum parallel to the X-axis and a distribution of <100> in a single girdle
parallel to Z-axis. Even though the texture in both ortho- and clinopyroxene is weak, one may suggests the
activation of the (100)<001> slip system associated with subgrain rotation recrystallization process. However,
given the weak textures, we propose a contribution of grain boundary sliding deformation mechanism, which
could be responsible for the weakening of the crystallographic preferred orientation originated by dislocation
creep mechanism.
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O sensoriamento remoto é uma ferramenta de fundamental importância para a compreensão acerca da
superfície terrestre. Tendo em vista isso, o projeto se utilizou dessa ferramenta para um estudo geológico da área
que compreende a região central da Paraíba, a partir de sensores remotos como do satélite Landsat8 e da missão
espacial SRTM. O objetivo central do projeto é a confecção de um mapa geológico lito-estrutural da região,
baseados em produtos gerados por meio de dados obtidos por oito bandas espectrais do satélite Landsat 8 e do
projeto SRTM, pós-processados por técnicas de sensoriamento remoto, interpretados e confrontados como mapa
geológico da CPRM. A área estudada, situa-se região de Gurjão, Paraíba, a aproximadamente 220km da capital,
João Pessoa. O clima é semiárido, e a vegetação predominante é a caatinga. Área de forma retangular com
vértices, coordenadas (7°16'34'‘S,36°33'04'‘W/7°21'53''S,36°24'54''W).Pelo mapa geológico da CPRM, a região
compreende rochas metamórficas de protólitos variados e também uma zona de cisalhamento transcorrentes
sinistral na porção sul com direção SW-NE. Os materiais e métodos utilizados são dados das bandas espectrais
do satélite Landsa t8, B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 todas com resolução espacial de 30m e B8 com resolução
espacial de 15m, obtidas através do INPE e registradas no dia 14/11/2015, com 0,01% de nebulosidade. Dados
do relevo SRTM, estão na região do micro-ondas do espectro eletromagnético, também obtida através do
(TOPODATA). Software Leoworks para processamento digital de imagens. Mapa geológico CPRM da região
em escala 1:50.000. No produto de composição RGB a partir das bandas 6, 5 e 4, nota-se uma feição de dobra no
centro da região estudada, comum a orientação do eixo em SW NE, assim como demais lineamentos que podem
ter correlação genética. Destacam-se estruturas bandadas, típicas de rochas metamórficas, conforme mapa da
CPRM, evidenciadas pela intercalação de cores variando entre tons de vermelho e azul, que realçam
argilominerais e óxidos de ferro respectivamente, estruturas essas destacadas também pela imagem do relevo
SRTM com filtro passa baixa e iluminação direcional nordeste. Na porção NW da imagem foi possível inferir e
detalhar um novo contorno da Suíte Granítica-Migmatítica Peroluminosa Recanto/Riacho do Forno dado as
respostas obtidas pelos sensores do Landsat8. O ponto mais significativo sugerido por este projeto, consiste na
mudança da classificação feita pela CPRM, do Complexo do Mesoproterozóico São Caetano, separando-o em 6
setores distintos, de MP3 sc1 a MP3 sc6, conforme contorno slito-estruturais, inclusive com a supressão do
Complexo Serrado Jabitacá da área, e ampliação do Complexo São Caetano, visto que a faixa classificada por
MP3 sc 3 aparece na parte central e sudoeste da área de estudo como camada dobrada, isto é, flancos da mesma
dobra, indicando mesmos litotipos. O resultado do estudo é satisfatório, uma vez que proporcionou o
detalhamento lito-estrutural da área da região de Gurjão ao sugerir informações antes não apresentadas pelo
mapa da CPRM, permitindo dessa forma a sugestão de novas classificações e contornos a partir dos resultados
obtidos pelos produtos trabalhados. É fundamental destacar que tais classificações necessitam de uma
confirmação de campo. Assim, durante o desenvolvimento deste trabalho foi possível realizar várias inferências
significativas do ponto de vista geológico, assim, dá-se a importância e eficácia do Sensoriamento Remoto.
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Diques máficos toleíticos e alcalinos afloram na região do Pontal do Atalaia (Arraial do Cabo-RJ)
formando um arranjo estrutural complexo. Intrudem ortognaisses graníticos paleproterozoicos do Domínio
Tectônico do Cabo Frio (Complexo Região dos Lagos) e, subordinadamente, lentes máficas (ortoanfibolitos)
correlacionáveis à Suíte José Gonçalves. Os diques de diabásios toleíticos pertencem ao Enxame de Diques da
Serra do Mar, sendo correlacionáveis ao magmatismo da Formação Serra Geral e das formações Cabiúnas e
Camboriú, que constituem o embasamento econômico das bacias de Campos e Santos. Ocorrem em corpos
centimétricos a métricos, de orientação preferencial N50E-S50W e estão associados aos primeiros eventos
relacionados à ruptura do Supercontinente Gondwana. Na região de Cabo Frio, 20 km ao norte, foram obtidos
dados Ar-Ar em anfibólio e biotita, indicando a idade de 132 Ma para a cristalização (Cretáceo
Inferior/Hauteriviano). Outros dados da literatura apontam idades Ar-Ar dos diques toleíticos do Pontal do
Atalaia, em rocha total, entre 62-65 Ma (Paleoceno) e, em plagioclásio, de 55 Ma (Eoceno). Neste trabalho
foram separados cristais de zircão nos diques toleíticos a serem analisados pelo método U-Pb. Os diques
alcalinos são compostos por lamprófiros, traquitos e mais raramente, fonolitos. Dados K-Ar indicam valores de
72,4 Ma (Campaniano) em feldspato alcalino e 50-54 Ma (Eoceno) em biotita e rocha-total para as rochas
alcalinas na região de Cabo Frio. Os diques alcalinos cortam os diques toleíticos e os três litotipos se entrecortam
em diversas direções, indicando contemporaneidade entre eles. Zonas brechadas e cataclasitos ocorrem, por
vezes, associadas ao posicionamento dos mesmos. Os diques ora aproveitam as estruturas pretéritas das rochas
encaixantes, ora as cortam em alto ângulo. Por vezes é possível observar a reativação de descontinuidades, com
intrusões múltiplas de diques toleíticos e alcalinos em corpos anfibolíticos mais antigos. Sistemas de estruturas
de caráter rúptil nas orientações N-S e E-W são pervasivas na área do Pontal e evidenciam herança tectônica da
trama dos ortognaisses. Falhas mais recentes cortam os diques alcalinos, com feições sugestivas de
transcorrência. O processamento de imagens de alta resolução (2cm/pixel) de levantamento aéreo por drone
permitiu a observação e análise de feições estruturais espetaculares como relações de corte entre os diques,
intrusões em fraturas conjugadas, arranjos escalonados (én échelon e relays) e rompimentos de diques formando
pontes e horns. Estes dados, associados a observações de campo, irão possibilitar o melhor entendimento da
hierarquia e cinemática desses corpos intrusivos e da tectônica atuante nesta região. A integração dos dados
contribuirá para a melhor compreensão da geologia das porções offshore das bacias de Campos e Santos,
adjacentes a esta área, onde o magmatismo toleítico está associado à evolução do rifte Sul-Atântico e as rochas
intrusivas alcalinas afetam as sequências do pré-sal, intra-sal e pós-sal.
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A região de Cabo Frio, costa leste do Estado do Rio de Janeiro, apresenta enxames de diques toleíticos NE-SW
que intrudem as rochas do Domínio Tectônico do Cabo Frio. Dados sobre a cinemática das intrusões e a
assinatura geoquímica do magmatismo são fundamentais para a reconstrução do rifteamento e iniciação das
bacias da margem continental sudeste brasileira no Cretáceo Inferior. O projeto tem como objetivo estudar
os diques de diabásio e suas estruturas deformacionais rúpteis na costa de Cabo Frio, a fim de contribuir com
esse tema. A metodologia se resume em: (1) revisão bibliográfica; (2) mapeamento geológico na escala
1:2.500, com o auxílio de imagens de satélite e drone; (3) tratamento dos dados em GIS e confecção digital
de mapa e seções geológicas; o tratamento dos dados estruturais para análise cinemática e dinâmica;
(4) descrição das lâminas petrográficas para caracterização dos diques e ainda das rochas cataclásticas
para auferir com microtectônica a cinemática e condições de PT (nível crustal) das falhas e intrusões. A
espessura dos diques varia desde poucos centímetros até quinze metros, estendendo-se por até um
quilômetro com direções principais NE-SW, ENE-WSW e NNE-SSW. Esses corpos máficos podem
bifurcar ou alterar sua direção, dependendo da espessura e da orientação do sistema de fraturas/falhas
associado. Os diabásios têm mineralogia com predomínio de plagioclásio (An 55-65% - labradorita),
clinopiroxênio e opacos, com ocasionais minerais secundários como carbonatos e clorita. A textura é
afanítica porfirítica nas bordas, fanerítica porfirítica no centro, subofítica e/ou ofítica. Também é comum
observar maior alteração mineralógica nas bordas. O contato intrusivo é abrupto, por vezes com apófises,
pontes, e xenólitos. Os diques cortam ortogonalmente a trama estrutural NW-SE do embasamento metamórfico
(ortognaisses do Complexo Região dos Lagos), não seguindo tramas pretéritas. As falhas NE-SW são obliquas
com componente maior normal e secundária lateral sinistral ou destral, deduzidas a partir de indicadores em
planos polidos com estrias e ressaltos. Além disto, o deslocamento de camadas do embasamento também é
usado como indicador de separação, com cálculo de rejeito mínimo, tanto em planta quando em corte. As
separações observadas até o momento são da ordem de decímetros até quatro metros. Outros conjuntos
geométricos de falhas/fraturas têm orientação N-S e E-W, este último desenvolve cataclasitos coesos. As zonas
de dano apresentam uma cimentação de óxidos de ferro, sílica e carbonatos. Esse material ocorre como uma
massa fina mas também recristalizado na forma euédrica, indicando percolação pós-cinemática. A relação
entre as falhas e os diques é o foco principal deste trabalho. Até o momento está claro que os diques são
contemporâneos aos sistemas de falhas NE-SW e N-S. [Este trabalho faz parte do projeto “Revisão do Mapa
Geológico do Gondwana”, cooperação UFRJ-PETROBRAS.]
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O Projeto Suspiro-Lagoa da Meia Lua (PSL), realizado no ano de 2018, compreende o mapeamento
geológico 1:25.000 do curso de Geologia da UFRGS. Localizada no extremo oeste do Escudo Sul-rio-grandense,
a sul de São Gabriel, a área de mapeamento é cortada pelo Lineamento de Ibaré (LI) , que divide os Blocos
Taquarembó (W) e São Gabriel (E). Estes representam os principais domínios estruturais do PSL, com o
primeiro contendo como unidades geológicas o (1) Complexo Santa Maria Chico e (2) Complexo Batovi, e o
segundo pelas unidades do (3) Complexo Palma, (4) Suíte Panorama, (5) Suíte Lagoa da Meia Lua. A unidade
(1) é composta principalmente por metagabros fácies granulito-anfibolito. Em (2) afloram rochas
parametamórficas fácies xisto verde, com variadas características reológicas dentre as sub-unidades. A unidade
(3) apresenta intercalação tectônica entre rochas parametamórficas e ortometamórficas - estas de composição
máfica-ultramáfica - metamorfizadas em fácies anfibolito e recristalizadas em fácies xisto verde. Com
preponderante foliação tectônica (S2) de mergulho sub-vertical e direção principal NE-SW, subordinadamente
intercalando com porções maciças - ortoderivadas, eventualmente com estrutura ígnea preservada -,
evidenciando alto contraste reológico entre as subunidades do Complexo. Descrito na bibliografia como Zona de
Cisalhamento da Palma (ZCP), com maiores taxas de deformação na porção sudoeste da unidade, marcado pelo
maior estiramento dos corpos máfico-ultramáficos. A unidade a norte (4) foi classificada como Suíte devido à
presença de três granitos sobrepostos - Passo da Areia, Panorama e Pau Arcado -, associados entre si devido à
presença de uma trama magmática, caracterizada preferencialmente por foliação (S0) de direção NE-SW com
baixo ângulo de mergulho para SE e localmente por trama L>>S evidenciada pelo alinhamento e estiramento
mineral com rake variável. À medida que se aproxima de zonas de maior deformação, associadas principalmente
à ZCP, a Suíte Panorama tem sua trama ígnea gradativamente transposta segundo um plano de mesma direção
(NE-SW) com mergulho sub-vertical e foliação com textura milonítica - localmente com pares S-C indicando
cinemática destral -, sendo os granitos da suíte interpretados como pré-transcorrentes. A unidade (5) representada por tonalitos e dioritos - é intrusiva em (3), dividindo-o fisicamente em dois domínios, com a
presença de roof pendant. Essa unidade possui bandamento ígneo milimétrico, orientado paralelamente à
foliação tectônica regional, com direção NE-SW e mergulho sub-vertical (S2). No entanto, com base na ausência
de foliações pretéritas e em descrições de lâminas petrográficas, esta foliação foi descrita como ígnea (S0), sendo
a unidade interpretada como sin-transcorrente. Com base nestes dados estruturais a Coluna Estratigráfica da área
foi modificada, com esta unidade passando a ser posterior à Suite Panorama. Ao plotar os dados estruturais no
mapa foi possível observar que a foliação das unidades do Bloco São Gabriel rotacionam sentido horário à
medida que se aproximam do LI. Estas possuem regionalmente direção NE-SW, sendo reorientadas nas
imediações do lineamento para NW-SE. Com o auxílio de mapas geofísicos (em especial os de gama total), esta
rotação foi interpretada como uma dobra de arrasto (drag fold), cujo plano axial é subvertical e de direção SSW.
Sendo uma dobra de arrasto, a vergência da zona de charneira indica uma movimentação transcorrente destral
para o LI.
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O Enxame de Diques Rio Ceará-Mirim (EDCM) é representado por corpos tabulares de basaltos/diabásios
orientados na direção E-W, aflorantes principalmente no Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. O EDCM
estende-se até o sul do Ceará com ocorrências progressivamente menos frequentes. A terminação oeste do
EDCM orienta-se no trend NE-SW Cariri-Potiguar, que controla algumas bacias sedimentares como Potiguar,
Rio do Peixe, Iguatu, entre outras de menor expressão. A atual região Nordeste do Brasil não agiu de forma
rígida frente a separação dos continentes sul-americano e africano, tendo como resultado a geração de diversas
bacias interiores do tipo rifte. As rochas deste magmatismo toleítico continental formaram-se a partir do
expressivo rifteamento e abertura do Oceano Atlântico Equatorial durante o Cretáceo Inferior. O presente
trabalho objetiva contribuir para uma melhor compreensão do controle estrutural vinculado ao alojamento e
propagação do EDCM na porção leste do Rio Grande do Norte, com foco na região de Lajes-RN, onde afloram
com maior frequência e preservação. Este resumo baseia-se nas considerações levantadas para realização do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pelo Departamento de Geologia da UFRN, disponível em
<https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/8478>. A metodologia empregada constou de análise de
imagens de sensores remotos, visita a afloramentos e descrição microscópica. Feições morfestruturais como
direção, orientação de fenocristais, chifres, saltos, degraus, pontes, padrões de terminação e relações com a rocha
encaixante foram compilados para melhor compreensão do controle tectônico relacionado ao EDCM. O plano de
distensão máxima associado aos diques indica distensão crustal aproximadamente N-S com leve componente
transcorrente dextrógira (sigma3 = 005 Az). As ocorrências de reativação de planos de fraqueza preexistentes se
apresentam inexpressivas sob o enfoque total de diques na porção estudada. Há padrões de sobreposição de
estruturas que possibilitam a subdivisão de três pulsos magmáticos. No primeiro pulso são encontrados
segmentos de diques E-W, posteriormente afetado por dique NE-SW do segundo pulso. Finalmente, o terceiro
pulso trunca com direção WNW-ESE as estruturas pretéritas. Esta relação torna crível, pelo menos em um
momento, no alinhamento NW-SE do eixo de distensão nos diques do Rio Salgado (Lajes-RN), concordante
com o eixo distensivo do Rifte Potiguar. A análise integrada dos marcadores indicativos de deslocamento
direcional concordam com as condições da placa sul-americana no Cretáceo Inferior. Acredita-se que o nordeste
brasileiro sofreu uma rotação anti-horária devido a abertura diferenciada do Rifte Atlântico de sul para norte. A
porção ao norte do Lineamento Patos foi controlada pela reativação de grandes zonas de cisalhamento crustais EW, conferindo direções similares aos diques, em contraste ao eixo de distensão regional NW-SE. O controle no
modo de propagação do EDCM está associado principalmente ao estado de tensão da rocha encaixante por meio
do processo de estiramento regional, sendo o fraturamento hidráulico menos participativo. A presença de
magmas em zonas de rifteamento diminui a tensão necessária para geração de riftes, podendo este processo
explicar os baixos valores de estiramento crustal encontrados para o Rifte Potiguar.
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O desenvolvimento de regimes transpressivos em colisões continentais oblíquas é caracterizado pela
partição da deformação em uma tectônica de baixo ângulo que precede e se superpõe à tectônica de alto ângulo
nas fases iniciais da colisão. Na porção centro-leste do Escudo Catarinense, o Complexo Porto Belo (CPB)
constitui o embasamento da Zona de Cisalhamento Major Gercino (ZCMG), uma zona de direção NE-SW e
cinemática transcorrente destral que controla a ascensão e posicionamento de magmas graníticos durante o
estágio pós-colisional (~630-580 Ma) do Ciclo Brasiliano/Panafricano. Na região estudada, situada a sul da
ZCMG, o CPB é composto por uma associação de gnaisses, granitoides e anfibolitos, com geração subordidada
de migmatitos, que preservam o registro da tectônica tangencial. Os ortognaisses têm composição tonalítica a
diorítica, com bandamento gnáissico (Sb) milimétrico, de direção NE-SW com baixo ângulo de mergulho para
SE. Os anfibolitos são maciços a finamente laminados, ocorrem em menor expressão em camadas boudinadas.
Os granitoides intrudem as rochas metamórficas paralelos ao bandamento gnáissico. Eles são porfiríticos,
compostos por biotita granodiorito e biotita-hornblenda granito, com foliação magmática (S0) de direção N-S
com mergulho em médio ângulo para leste. Além de registrarem estruturas associadas à tectônica de baixo
ângulo, as rochas mapeadas encontram-se afetadas por dobras isoclinais recumbentes e dobras horizontais
mergulhantes assimétricas. Dobras parasitas são abundantes, com morfologias em Z, M e S. A vergência das
dobras indicam movimento de topo para SW, enquanto outros indicadores cinemáticos, como fragmentos de
gnaisses rotacionados e porfiroclastos nos granitoides, indicam transporte tectônico para NW. Esse último
compatível com o transporte tectônico associado às colisões continentais durante o Ciclo Brasiliano/Panafricano
no sul do Brasil. Os ortognaisses apresentam recristalização por migração de limite de grão, geração de padrão
tabuleiro de xadrez em cristais de quartzo e cristais de clinopiroxênio em agregados granoblásticos. Nos
granitoides, as microestruturas mais evidentes correspondem a recristalização por bulging, por rotação de
subgrão, migração de limite de grão e geração do padrão tabuleiro de xadrez no quartzo, que atesta seu caráter
sintectônico. A geração de migmatitos é pouco expressiva, embora seja observada em todas as litologias, é
marcada por feições de leucossomas in situ e in source com presença de hornblenda peritética e acúmulo de
líquido anatético em zonas dilatativas, como zonas de charneira e zonas inter-boudins. As microestruturas de
fusão parcial são caracterizadas por bolsões de fusão (melt pockets) e presença de hornblenda peritética. As
condições de metamorfismo e deformação foram estabelecidas a partir da paragênese mineral e de análise
microestrutural, e sugerem temperaturas compatíveis com as da fácies anfibolito superior para a geração dos
ortognaisses e cristalização sintectônica dos granitoides.
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O mapeamento de detalhe (1:10.000) da borda sul do Arco Magmático Santa Quitéria (AMSQ), na
região de Irauçuba/CE, no contexto do Domínio Ceará Central (DCC), enfoca a caracterização litológica e
estrutural-metamórfica. O DCC é representado por embasamento Paleoproterozóico, sequências supracrustais
neoproterozóica e plútons brasilianos. Os litotipos mapeados foram individualizados em cinco unidades: i)
Embasamento, formado por cpx-hb gnaisses e hb gnaisses; ii) Unidade Tamboril-Santa Quitéria, com diatexitos
(bt granitos e ms-bt granitos) e metatexitos (hb gnaisses); iii) Unidade Independência, com quartzitos, xistos e
metacarbonatos; iv) Unidade Canindé do Ceará, formada por paragnaisses com cianita, granada e/ou silimanita
e; v) Unidade de Rochas Metamáficas composto por granada clinopiroxenitos e granada anfibolitos formando
boudins na Unidade Canindé do Ceará. A área foi submetida a quatro eventos deformacionais Dn-2, Dn-1, Dn e
Dn+1. O primeiro evento (Dn-2-) é restrito ao Embasamento, desenvolvendo foliação Sn-2 (10/40-65º) e lineação
down-dip (10/45-60º). Apesar de direção semelhante ao evento Dn, ele foi individualizado por apresentar
variação de direção NW-NE e mergulhos altos. O evento Dn-1 foi obliterado pelo evento Dn e é observado na área
somente devido à presença de dobras intrafoliais, estruturas em patch e enclaves, desenvolvendo foliação Sn-1
5/10-30º. O evento Dn foi o principal da área tendo foliação Sn 0/15-30º e lineação predominantemente down-dip
(0/15-30º) com ocorrências locais de lineação low-rake (E-W/Horizontal) próximas as zonas de cisalhamento. A
deformação Dn, associada a eventos compressionais com componente cisalhante, é responsável pela formação de
estruturas transpressionais com falhas de cavalgamento, definindo foliação milonítica (0/15-30º) e lineação
down-dip (0/15-30º) e direcional. O comportamento da lineação em relação à atitude da foliação Sn evidencia
tanto movimentação com topo para Sul quanto cisalhamento simples dextral. O evento transpressional é
associado a duas deformações não coaxiais que desenvolvem falhas de cavalgamento e falhas transcorrentes. O
evento Dn+1 é tardio e de caráter rúptil, responsável por famílias de fraturas N-S/Vertical e E-W/Vertical. No
primeiro instante a colisão entre dois blocos é responsável por falhas de cavalgamento. Com a continuidade da
compressão dár-se a movimentação lateral entre os blocos causado por falhas transcorrentes responsável pelo
escape lateral entre os blocos. Esse evento é responsável pela rotação progressiva das lineações, evoluindo de
down-dip para direcional ao longo da foliação milonítica. Indicadores cinemáticos como cristais assimétricos,
dobras intrafoliais e sombras de pressão, indicam vergência para S associados a falhas de cavalgamento. Dobras
em bainha com direção de transporte E-W são desenvolvidas ao longo de zonas de cisalhamentos transcorrente.
Esses eventos são associados à colisão contínua entre as rochas do embasamento com o arco continental Santa
Quitéria.
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O Mangue de Pedra se situa no município de Armação de Búzios – RJ, especificamente na Praia Gorda. Este
ecossistema possui grande valor socioambiental para a comunidade local, e seu modo de ocorrência configura
singularidade do ponto de vista científico. Enquanto a maioria dos manguezais se estabelecem sobre
sedimentos síltico-argilosos e contam com aporte de águas fluviais, esse se destaca por desenvolver-se sobre
substrato rochoso, com grãos variando de areia fina até matacão, e sem a contribuição das águas doces de rio.
Nesse caso, há presença de aquífero na região, o qual é responsável pela descarga de água doce na encosta e
base da praia, gerando mistura com a água do mar, muito importante para o desenvolvimento do manguezal.
Além disso, a área de estudo se caracteriza por notáveis lineamentos tectônicos, especialmente o da Falha do
Pai Vitório, a qual exerce, desde o Cretáceo Superior, grande influência sobre toda dinâmica sedimentar do
local e, atualmente, também sobre a hidrodinâmica do aquífero. Afim de compreender melhor o relacionamento
das estruturas tectônicas com a sedimentação, fluxo de água subterrânea e a formação desse ecossistema, ao
longo de pesquisas anteriores foram realizados ensaios geofísicos de Caminhamento Elétrico, Ground
Penetration Radar (GPR), e estudos hidroquímicos. O presente trabalho focou em processar dados de
hidroquímica e GPR, e integrar os resultados com os de caminhamento elétrico para posterior interpretação. O
processamento dos dados de hidroquímica foi efetuado através dos softwares ArcGis 10.2.2 e Geosoft Oasis
Montaj 9.2.3, e dos dados de GPR através do Reflexw 2D Data Analysis. De posse do Modelo Digital de
Elevação (MDE) da área, elaborou-se, por meio do Geosoft, mapas de condutividade elétrica (CE), pH e Eh.
Comparações entre os mapas elaborados permitiram interpretar a existência de fluxo subterrâneo de águas
menos salinas em direção ao mangue e o seu ponto de descarga, sendo esse ponto coincidente com o local
de nascentes mapeadas. O mapa de pH, assim como o de CE, reflete interação do aquífero com a água do mar,
sendo os valores gradualmente mais básicos conforme se aproxima do mar. Já o mapa de Eh indica a presença
de um ambiente redutor justaposto à área de descarga, contrastando com ambiente oxidante da água do mar e
dos poços localizados nas áreas mais a montante do Mangue de Pedra. Os resultados de GPR, como já era
esperado, evidenciam atenuação do sinal por conta tanto da presença do aquífero quanto do spray
salino existente em áreas costeiras. De todo modo, através dos radargramas elaborados foi possível interpretar
padrões de sedimentação e estruturas tectônicas com certa clareza, até a profundidade de 2m. A integração dos
dados de geofísica, hidroquímica e mapeamento geológico apontam para a existência de falhas transversais à
linha de praia que, aparentemente, controlam a dinâmica do aquífero, a sedimentação de leques aluviais e
limitam a região de ocorrência do mangue. Esses aspectos singulares classificam o Mangue de Pedra como
Patrimônio Geológico. Na região, este é o primeiro trabalho que demonstra a relação entre a bio e
geodiversidade explicando, assim, a existência do manguezal. Um painel interpretativo geológico foi
implantado no local e, em dezembro de 2018, a Prefeitura Municipal aprovou a criação da APA do Mangue de
Pedra. O próximo passo será trabalhar para estabelecimento do Plano de Manejo da UC considerando a
existência do aquífero e sua área de contribuição.
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The East Pernambuco shear zone (EPSZ) consists of high-temperature mylonitic granites that grade
laterally into low-grade mylonites. In order to assess the effect of different deformation mechanisms along the
EPSZ, we have evaluated the stress conditions based on the grain size of recrystallised quartz. Two domains
can be individualised along the lateral extension of the EPSZ: i) the Caruaru domain, located west of the
town of Caruaru, and ii) the Gravatá domain, east of Caruaru. In the Caruaru area, recrystallised quartz
ribbons consist of foliation-parallel flattened aggregates that are typically observed within a fine-grained
matrix of recrystallised feldspar. In the Gravatá domain, polygonalyzed quartz grains are in contact with
biotite and muscovite laths that define the mylonitic foliation in fine- grained, greenschist-facies mylonites
to ultramylonites. The ribbons are immersed in a fine-grained (≤ 20 µm) polyphase matrix. Plagioclase
is retrogressed to sericite and biotite is partially replaced by chlorite, suggesting that deformation occurred
in the presence of fluids. We have conducted image analysis of 966 recrystallised quartz grains in order to
quantitatively evaluate the grain size distributions in both domains of the EPSZ. Quartz ribbons from the
Caruaru domain have a mean grain size of 45 µm and are characterised by continuous aggregates that define
an equigranular, polygonal fabric. Alternatively, the Gravatá domain is marked by discontinuous, parallel
ribbons (50 µm) that are interlayered with phyllosilicates. Differential stresses calculated through
recrystallised grain size piezometry of seven samples from both domains yield values of i) 30 MPa (d=50µm),
84 MPa (d=14µm), 48 MPa (d=27µm) and 18 MPa (d=17µm) for the mylonites of the Caruaru domain, and
ii) 20 MPa (d=82µm), 35 MPa (d=40µm) and 45 MPa (d=30µm) in the Gravatá domain. When plotted across
the length of the EPSZ, the differential stresses define a peak curve in the Caruaru domain, followed by a
stress drop at the transition of both domains and then a gradual increase towards East in the Gravatá domain.
These data suggest that, although mean grain sizes are similar in both domains (45 µm vs 50 µm), differential
stresses may vary across the shear zone length as a function of dominant deformation mechanisms and fluid
availability. The Caruaru domain records peak differential stresses that are the result of brittle fracturing
acting as an effective mechanism of strain localisation under fluid-absent conditions. The Gravatá domain, on
the other hand, is mostly deformed in the presence of fluids and therefore records a gradual increase in
differential stresses that are consistent with progressive mylonitization. We speculate that initially dry,
mechanically strong domains of the EPSZ are prone to record anomalously high differential stresses that may
experience sudden drops in magnitude due to the transient, short-lived character of brittle failure.
Conversely, fluid-rich sectors of the structure deform via reaction weakening and record a progressive
increase in differential stresses that may be the result of efficient strain localisation via fluid-assisted reaction
softening. Such characteristics suggest that deformation along the EPSZ is accommodated mainly via brittleductile deformation mechanisms that may be potentially controlled by heterogeneous exhumation rates along
the length of the structure.
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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 estrutural com a Falha do Engenho. Na região
próxima à área tema, Chemale Jr. et al. (1994 apud SILVEIRA et al. 2017) citam 2 eventos deformacionais
principais como responsáveis pela estruturação regional do Complexo Mineiro e Casa de Pedra: o 1º associado a
nucleação de sinclinais regionais nas supracrustais e pelo soerguimento de domos granito-gnáissicos durante a
Orogênese Riaciana; e o 2º associado a um cinturão de cavalgamento com vergência para W de idade
neoproterozoica, que provocou inversão, amplificação, translação e rotação dos sinclinais em torno das estruturas
dômicas. Observou-se, domos da Suíte Salto do Paraopeba como corpo posicionado com direção geral NE-SW,
refletindo vergência para NW. Isso pode indicar que esses domos tenham sidos deformados nesta fase, gerando o
alinhamento dos minerais máficos dos gnaisses dessa suíte. Sn+1 apresentou direção de mergulho para SW dobrada
para NE, crenulando Sn. Essa crenulação é posterior também às estruturas planares referentes ao cisalhamento
dextral. Esse cisalhamento parece ter sido gerado em resposta a uma tensão exercida de NE para SW. Um,
transpressivo dextral, com vergência para SW seguido por movimento transtrativo dextral. Os granitoides sintectônicos, em ambientes extensionais, teriam sido posicionados ao longo das descontinuidades NE-SW e E-W.
Esse evento pode ser equivalente ao que gerou as estruturas de cisalhamento definidas em campo. Além disso,
Silveira et al. (2017) descreve 3 falhas de direção NW-SE, que são interpretadas como possíveis retro empurrões.
Essas falhas possuem caráter transpressivo com vergência para SW, dextrais, e que formam o plunge persistente
de direção SE, identificado em campo. A crenulação Sn+1, como dito anteriormente, trunca a estrutura S-C. Os
resultados dos planos medidos indicam uma vergência para SW, apresentando-se dobrada. O eixo das dobras tem
direção geral ENE-WSW. A foliação Sn+1, então, pode estar relacionada ao evento citado por Endo (1997, apud
CAMPOS, 2004), de idade riaciana-orosiriana, paleoproterozoica. No compêndio bibliográfico o Lineamento
Jeceaba-Bom Sucesso é tido como uma continuação da Falha do Engenho. Piassa (2018) afirma, após estudos
estruturais sobre essa falha, que ela seria classificada como sendo uma zona de cisalhamento sinistral transcorrente
formada por mecanismos de transpressão. Não foram observadas estruturas que se relacionem ao evento
supracitado. Foram encontradas rochas metavulcanoclásticas ácidas cartografadas como Unidade
Metavulcanoclástica Indivisa, em uma área de domínio do Supergrupo Minas. As 2 rochas, ambas riólitos,
apresentam aspectos distintos: uma rocha em lâmina apresentava fragmentos líticos sericitizados, grãos de quartzo
vulcânico e microclínio com processo de alteração sericítica, sendo possivelmente uma metapiroclástica, a outra
em lâmina se apresentava como uma metavulcânica ácida milonitizada.
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A região de estudo localiza-se no limite entre os Domínios Central e Externo do Cinturão Dom
Feliciano. Mapeamento em semi detalhe permitiu caracterizar uma estrutura de relevância regional, a Zona de
Cisalhamento Perimbó (ZCP). Ela faz o contato do Domínio Central, composto predominantemente pelo Grupo
Brusque, e pelos Granitos Valsungana e Parapente, com o Domínio Externo, formado pelos embasamentos
Complexo São Miguel e Complexo Luís Alves, com o Grupo Itajaí repousado discordantemente sobre ambos. A
ZCP foi definida pela ocorrência sistemática de rochas miloníticas, que variam de protomilonitos à
ultramilonitos, sendo os seus principais protólitos o Granito Parapente e os gnaisses bandados do Complexo São
Miguel. Dentro da área trabalhada a ZCP pode ser dividida em duas porções de acordo com as atitudes dos seus
componentes estruturais. A primeira delas se estende das cidades de Gaspar à Ilhota, possui orientação
aproximada de N70°E com mergulhos ao redor de 70°. As lineações de estiramento apresentam mergulhos para
S-SE com caimento de 60° ou mais. Já na parte mais à NE, região de Penha, a zona de falha apresenta orientação
de N30°E, com foliação de alto ângulo enquanto as lineções de estiramento caem entre 25° e 50° para SW. Ao
longo de sua extensão a ZCP tem espessura aparente média de 2 km. A grande obliquidade das lineações de
estiramento em relação a direção da falha descarta a movimentação direcional como componente principal do
deslocamento observado. O controle geocronológico da ZCP prende-se a dois conjuntos de rochas, de idades
distintas, afetadas por este lineamento. O primeiro apresenta idade de 845 Ma (Granito Parapente) e seria
representativo da idade máxima para o desenvolvimento da zona de falha em condições dúcteis com
temperaturas mais elevadas. Em lâminas delgadas os indicadores das condições de formação das rochas afetadas
pela ZCP, como a recristalização dinâmica em feldspato (bulging - BLG) e quartzo (subgrain rotation - SGR),
apontam para temperaturas entre 400°C e 600°C. Considerando que os milonitos do Granito Parapente
associados à ZCP, representam o litotipo predominante e que predominam L tectonitos, é sugerido uma
colocação sincrônica desses granitóides com o desenvolvimento da zona de cisalhamento. O segundo conjunto
de idades seria cerca de 250 Ma mais novo, responsável pela reativação da zona de cisalhamento em condições
de baixa temperatura. Nessa etapa a falha teria atuado como cavalgamento, colocando o Grupo Brusque sobre as
unidades da porção norte, incluindo o Grupo Itajaí e seu embasamento. Na área considerada há um conjunto de
falhas secundárias que truncam a ZCP obliquamente, sendo a que fica na região da cidade de Ilhota a mais
expressiva delas, com componente direcional sinistral e comprimento de ~8 km.

63

SISTEMA DE ZONAS DE CISALHAMENTO TRANSCORRENTES AYROSA GALVÃO-ARROIO
GRANDE, SUDESTE DO CINTURÃO DOM FELICIANO, RS
Daniel Triboli Vieira1, Edinei Koester 1, Carla Cristine Porcher1, Rodrigo Chaves Ramos1, Laércio Dal Olmo
Barbosa1, Taís Fontes Pinto¹, Vivianne Bastos1, Filipe Rodrigues1, Ana Carolina Horn1
1
Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
danieltriboli@hotmail.com; koester@ufrgs.br; rodrigo.chaves@ufrgs.br, dal.barbosa@ufrgs.br

A região leste do Cinturão Dom Feliciano (CDF) no RS é marcada pela presença de zonas de cisalhamento
transcorrentes (ZCT) dúcteis, as quais controlam o posicionamento de vários eventos magmáticos na região. Esta
porção do CDF também é denominada de Cinturão de Cisalhamento Sul Brasileiro, o qual compreende uma série
de ZCT dúcteis anastomosadas com direção dominantemente N-S a N60°E e, subordinadamente, N50-80°E a EW, com cinemática tanto dextral quanto sinistral. Dentre essas, destaca-se no extremo sudeste do Cinturão Dom
Feliciano as ZCT Ayrosa Galvão e Arroio Grande, próximas à fronteira Brasil/Uruguai. Ambas apresentam
direção preferencial N50-80°E e cinemática dextral, sendo que a ZCT Arroio Grande apresenta ainda uma
importante componente E-W. O sistema de ZCT Ayrosa Galvão-Arroio Grande estende-se para o sudoeste onde,
em território uruguaio, é denominada de ZCT Cerro Amaro-Otazo. A influência deste sistema está registrada nas
rochas mais antigas da região, como os ortognaisses Arroio Pedrado, pertencentes ao Arco Piratini (780 - 680 Ma),
as rochas metamáficas-ultramáficas do Complexo Arroio Grande (800-600 Ma) e os granitoides do Complexo
Pinheiro Machado (640-600 Ma). Todas essas unidades apresentam extensas faixas de milonitos e, localmente,
migmatitos associados à descompressão com entrada de água no sistema. O magmatismo relacionado ao sistema
de ZCT Ayrosa Galvão-Arroio Grande é caracterizado pela ocorrência do granito peraluminoso Três Figueiras e
dos granitoides alto-K Chasqueiro e Capão do Leão, além de pulsos magmáticos e fusões in situ relacionados ao
Complexo Pinheiro Machado. O sistema de ZCT Ayrosa Galvão-Arroio Grande mostra pelo menos dois eventos
principais. O primeiro evento deformacional (D1) foi responsável pela geração de estruturas dúcteis de baixo
ângulo (< 55°) com direção geral N35-50°E e mergulhos para W. O segundo evento deformacional (D2),
caracteriza-se pelo desenvolvimento de estruturas de cisalhamento dúcteis na direção E-W de alto ângulo (> 70°)
com extensão de dezenas de quilômetros e espessura da ordem de centenas de metros. No presente trabalho, novos
dados geocronológicos U-Pb SHRIMP em zircão para determinar idades de cristalização foram obtidos para o
Granito Três Figueiras. Essas idades foram correlacionadas a idades de cristalização dos granitoides vinculados a
ZCT já existentes na literatura, mostrando que o desenvolvimento do regime transcorrente do sistema de ZCT
Ayrosa Galvão-Arroio Grande ocorreu em um regime de deformação transcorrente de baixo ângulo (D1) em 615
± 4,6 Ma, evoluindo para um regime transcorrente de alto ângulo D2 e alojamento dos granitoides alto-K entre 585
± 16 e 574 ± 4, com uma reativação em 540 Ma. Essas idades são compatíveis com as idades dos principais eventos
deformacionais encontrados na porção oriental do CDF como um todo. Este tipo de regime apresentado pelo
sistema de ZCT Ayrosa Galvão-Arroio Grande é semelhante aos encontrados em orógenos colisionais oblíquos.
Isto, juntamente à ocorrência da sequência ofiolítica encontradas ao longo dessa ZCT e de sua contraparte uruguaia
(respectivamente os Complexos Arroio Grande e Paso del Dragón), reforçada a hipótese de que a região marca a
sutura entre dois terrenos distintos, relacionados à amalgação do extremo sul do paleocontinente Gondwana
Ocidental.
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A zona de cisalhamento Patos (ZCP) representa uma descontinuidade crustal quilométrica localizada no
interior da Província Borborema (NE-Brasil). A ZCP exibe padrões geométricos e cinemáticos na direção NESW, formados em regime transcorrente dextral, apresentando foliação milonítica sub-vertical associada a uma
lineação de estiramento sub-horizontal. A associação entre anatexitos e granitos é comum no interior da ZCP, o
que constitui um laboratório natural para os estudos mecanismos de migração, transporte e alojamento do
magma ao longo da crosta intermediária. Um exemplo do registro desses mecanismos é observado no anatexito
Espinho Branco, o qual exibe estruturas planares concordantes com a cinemática principal da ZCP.
Subordinadamente, são observadas bandas de cisalhamento mesoscópicas de direção NE-SW, dominantemente
magmáticas, que estabelecem relações de truncamento e deslocamento com o bandamento migmatítico E-W
observado no migmatito Espinho Branco. Essas bandas são estruturas planares sub-verticais com espessuras que
variam entre 2 a 10 cm e que podem estar associadas ao fluxo magmático nos estágios finais do alojamento do
anatexito. No entanto, a relação de compatibilidade geométrica entre bandas de cisalhamento NE e o
bandamento migmatítico E-W ainda é pouco entendida. Com o objetivo de investigar tais relações, apresentamos
resultados preliminares de mapeamento estrutural de detalhe com uso da técnica de Anisotropia de
Suscetibilidade Magnética (ASM). Foram coletados 12 cilindros aproximadamente 10 cm de altura por 2,5 cm
de diâmetro orientadas em doze bandas de cisalhamento de direção NE, as quais estabelecem relações de
truncamento e deslocamento com o bandamento migmatítico. Os dados direcionais da trama magnética
evidenciam a presença de duas tramas principais: i) concordante ao migmatito Espinho Branco, marcada pela
orientação do eixo k1 na direção E-W, e ii) inversa, caracterizada pela inversão nas orientações de k1 e k3.
Quando investigadas por meio de anisotropia de remanência magnética (AARM), a trama inversa exibe uma
contribuição significativa de suscetibilidades paramagnéticas, as quais podem ter influência no comportamento
aparentemente discordante da trama magnética regional. Com efeito, estudos de mineralogia magnética indicam
que as tramas inversas mostram uma contribuição significativa de minerais ferromagnesianos (e.g. biotita) nos
valores de k. O significado de trama composta em relação ao fluxo magmático na crosta intermediária
parcialmente fundida será discutido.
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Uma nova abordagem sobre a evolução tectônica do Escudo-Sul-Rio-Grandense (ESRG) é apresentada
com uso da reinterpretação estrutural a partir de imagens aerogeofísicas (gravimetria, magnetometria e
gamaespectrometria) e de relevo sombreado (SRTM), bem como por meio de compilação de dados estruturais
trabalhados no âmbito do projeto Escudo Sul-Rio-Grandense e levantamento estrutural de áreas chave nos
terrenos Taquarembó, Tijucas, São Gabriel e porção NE do Batólito Pelotas. A nova abordagem a partir de
imagens aerogeofísicas é feita de modo a observar as diferentes famílias de estruturas e suas relações de corte e
superposição, balizadas por informações estruturais previamente compiladas e finalmente validada por novas
observações de campo em “afloramentos-chave". Em termos gerais, foram definidos os principais eventos
estruturais que ocorreram nas Eras Paleoproterozoica e Neoproterozoica, os quais estão registrados nas unidades
tectono-estratigráficas dos terrenos abordados. Os registros dos processos deformacionais e metamórficos
paleoproterozoicos (Dn-1) sugerem eventos estruturais policíclicos com áreas fortemente afetadas a não afetadas
pela deformação do Neoproterozoico. Com respeito aqueles processos deformacionais neoproterozoicos, foco
principal deste trabalho, foi possível estabelecer domínios principais regionais, a saber: (i) Evento deformacional
(Dn, Evento São Gabriel) restritos ao Terreno São Gabriel com evolução entre 1.0 Ga e 0,68 Ga, em que
conseguiu-se estabelecer pelo menos três fases deformacionais (com redobramento) associadas a uma tectônica
compressional com transporte tectônico de NE-SW. Dentre as principais estruturas destacam-se as estruturas
NE-SW, as quais foram rotacionadas na porção sul do Terreno São Gabriel ao longo do Lineamento Ibaré,
definida por uma transcorrência destral dúctil tardia em relação a Dn, ou seja, relacionada a atracação lateral
entre os domínios Taquarembó e São Gabriel. (ii) Evento deformacional Dn+1 (ENE-WSW - Evento Batólito
Pelotas) expresso em todas áreas estudadas, que é composto de fases deformacionais associadas aos processos
magmáticos do Batólito de Pelotas (com magmatismo pré-, sin e pós-cinemáticos), e afetam, em diferentes
magnitudes de deformação, as estruturas dos eventos Dn-1 e Dn. Ainda, definiu-se fase deformacional sintectônica de granitos mais jovens do ESRG (pós Dn+1), com idades entre 580-550 Ma, que apresentam uma
componente direcional dominante e forte componente transtrativa (destral para estruturas na direção NNE-SSW
e sinistral para a direção NNW-SSE) com sedimentação contemporânea (estágios mais tardios do lócus
deposicional da Bacia do Camaquã). Não menos importante, de acordo com as relações observadas nas imagens
e no campo, estruturas de tectônica direcional rúptil-dúctil com movimentação sinistral são reconhecidas no
Lineamento Ibaré, geradas final do Neoproterozoico e Eo-Paleozoico (tarde a pós Dn+1) associadas aos estágios
tardios de magmatismo do Batólito Pelotas. Destaca-se também que cada família de estruturas (Dn) pode possuir
subfamílias, que indicam deformação progressiva dentro de cada evento e/ou fases de deformação locais em
unidades com diferentes competências. Ainda, deve-se ressaltar, que a análise estrutural detalhada destes eventos
deformacionais e sua hierarquia, são pontos muito importantes para o entendimento dos processos e controles
das principais mineralizações metálicas do ESRG.
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Macro and microstructures associated with mineral chemistry have been used to distinguish magmatic,
submagmatic and deformation processes in Paleoproterozoic granitoids from the Alto Maranhão Suite, Cinturão
Mineiro-MG. The Alto Maranhão Suite limits the northern portion of the Cinturão Mineiro and comprises calcalkaline, I-type granites formed in arc related systems. This suite shows a curved geometry limited to its NE and
NW boundaries by the Congonhas-Itaverava (NW/SE alignment) and Jeceaba-Bom Sucesso (NE/SW alignment)
lineaments, respectively. Four work stations surrounding the suite were selected to study macro and
microstructures aiming to better constrain the processes involved in the formation of the rocks in the CongonhasItaverava and Jeceaba-Bom Sucesso domains. The investigated plutons are dominantly composed of tonalites,
with fine to medium grains, associated with quartz diorite both containing microgranular enclaves varying from
quartz diorite to diorite. The main macroscopic features observed are ovoid to rounded microgranular dioritic
enclaves always showing finer grains than the hosting granitoid, as well as dioritic bodies with larger
dimensions, sometimes occurring as dikes, resembling magma ducts. The enclaves also show elongated shapes,
with axial ratio higher than 30:1. Centimetric euhedral feldspar grains with strong shape preferred orientation
define a lineation in the granitoids becoming randomly distributed inwards the enclaves, sometimes as isolated
grains others as a crystal mush in or surrounding them. Such features are interpreted as indicative of magma
mingling processes under submagmatic condition once the feldspar grains are not plastically deformed and form
trails from the granitoid to the enclaves with progressively rotated grains. Besides, once the enclaves are not
internally deformed, are not foliated, they are not stretched but elongated owing to the magmatic flow. Optical
microscopy, analyses of crystal shape orientation and microprobe showed the magmatic and/or submagmatic
features are dominant. Feldspar grains in the granitoids as well as those in the enclaves show normal zoning,
being sometimes rounded, when the zoning can be oscillatory, suggesting corrosive processes and also thermal
effects of the magma mingling process. Features of deformation are incipient. Microfractures are common and
features indicative of recovery processes are dominant for quartz and feldspar: undulose extinction and subgrain
formation. Recrystallization process is localized, forming fine grains surrounding grains with very irregular
boundaries, nucleating core-mantle structures by bulging processes. Shape analyses of feldspar and quartz grains
showed their longer axes are parallel and aligned with hornblende and biotite grains which define the rock
foliation. Microprobe data showed the hornblende is magmatic while the biotite replaces it, as well as the
actinolite aggregates present in more deformed samples, relations also characterized by textural features.
Moreover, the orientation of plagioclase crystals, typically magmatic, consequently the preferred orientation of
quartz, hornblende, biotite and actinolite, are concordant with the regional structural lineaments, CongonhasItaverava and Jeceaba-Bom Sucesso, showing the rock foliation rotates and follows the curved morphology of
the Alto Maranhão Suite, leading to the interpretation of a syndeformational granitic pluton.

67

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE MILONITOS DA ZONA DE
CISALHAMENTO GUAÇUÍ
Cristiane Castro Gonçalves 1, Jessyca Carneiro1, Leonardo Gonçalves1
1

Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: cristianepcgoncalves@gmail.com
1
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: jessycacarneiro@yahoo.com.br
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. Os milonitos estudados foram separados em três grupos, segundo associações minerais
observadas, cujas proporções são variáveis: i) Quartzo + Plagioclásio + Ortoclásio + Biotita + Granada ± Zircão
± Opacos ± Apatita; ii) Plagioclásio + Quartzo + Ortoclásio + Hornblenda + Hiperstênio ± Zircão ± Opacos; iii)
Microclíneo + Quartzo + Biotita + Plagioclásio ± Sillimanita ± Zircão ± Opacos ± Apatita. De maneira geral, as
principais feições encontradas para quartzo e feldspatos foram: extinção ondulante, por vezes na forma de
chessboard, contatos interlobados e bouge, subgrãos, ocorrendo ainda ribbons, nos grãos quartzosos, e estrutura
núcleo-manto e exsoluções nos feldspatos. Identificaram-se duas gerações de granadas. Uma mostra feições de
deformação plástica, com grãos sigmoidais, granada fish, e está parcialmente substituída por biotita. A segunda é
marcada por grãos bem cristalizados, subédricos, que não mostram relação com a biotita que define a foliação.
Os grãos de hiperstênio se mostram fraturados, mas também fortemente deformados plasticamente, com caldas
de recristalização e formas sigmoidais, por vezes com aspecto retorcido. Tais feições indicam a atuação de
mecanismos de dislocation creep e recristalização dinâmica. Sugere-se, então, temperatura de deformação entre
500° e 750°C aproximadamente, para os milonitos marcados pelas feições observadas em quartzo e feldspato,
enquanto para aqueles cujos grãos de hiperstênio e/ou granada se mostram plasticamente deformados pode-se
sugerir picos de temperaturas iguais ou superiores à 900°C. A determinação de processos como cloritização da
biotita, carbonatização dos plagioclásios e sericitização dos feldspatos, por sua vez, indica retrometamorfismo na
fácies xisto verde. Com isso, sugere-se que a zona de cisalhamento Guaçuí foi gerada em condições
metamórficas de fácies anfibolito à granulito, com registro de retrometamorfismo de fácies xisto verde.
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O estágio de aglutinação e consolidação do supercontinente Rodínia é caracterizado pela implantação de
cinturões orogênicos acrescionários e colisionais em diversos segmentos cratônicos. No sudoeste do Cráton
Amazônico, as Faixas Sunsás e Aguapeí representam os marcos tectônicos que registram o estágio de
amalgamação do supercontinente, durante a Orogenia Sunsás. Magmatismo granítico sin a pós-cinemático na
região são relacionados como produto ígneo associado a evolução da faixa móvel. O objetivo desse trabalho
é apresentar a caracterização petrográfica e microtectônica do Granito Salinas, afim da maior compreensão
sobre o magmatismo neoproterozóico do sudoeste do Cráton Amazônico. O Granito Salinas é classificado
como uma intrusão gerada na Faixa Sunsás. As rochas estabelecidas como Sunsás e Aguapeí fazem parte de
uma uma faixa orogênica desenvolvida entre 1.0 e 0.9 Ga no limite sudoeste do Cráton Amazônico, com uma
orientação EW a N40W com registros de polideformação dominados por dobras e metamorfismo de baixo grau.
Zonas de Cisalhamento, que descrevem lineamentos regionais como o San Diablo e Santa Catalina, são sítios
tectônicos de alta deformação e movimento direcional. O Granito Salinas constitui um plúton situado no limite
da faixa, apresentando uma estrutura marcada por uma orientação preferencial definida pelos minerais máficos,
de cor cinza-rosada, fanerítico, inequigranular de granulação média. Quando milonitizado, apresenta
porfiroclastos de feldspato alcalino e plagioclásio, com sombra de pressão, podendo exibir níveis de textura
lepidoblástica, nematoblástica e granoblástica. É constituído pelos minerais primários feldspato alcalino,
plagioclásio, quartzo, biotita, anfibólio, titanita e alanita, pelos acessórios opacos, zircão e apatita, tendo como
fases de alteração, clorita e argilominerais. Do ponto de vista microtectônico as rochas do granito Salinas
apresentam sinais de diversos mecanismos de deformação tais como: dissolução por pressão, evidenciada
nas bordas de grãos de plagioclásio contendo quartzo recristalizado e/ou truncamentos abruptos, bem como zonas
de sombra de pressão; Deformação intracristalina, observada nos minerais quartzo, plagioclásio, feldspatos
alcalinos e titanita como lamelas deformacionais gerando aparecimento de subgr1ão dentro dos preexistentes
assim como extinção ondulante no quartzo; o geminamento do plagioclásio também foi um mecanismo de
deformação observado em alguns grãos; A recristalização de grãos é observada principalmente no quartzo e no
plagioclásio, podendo-se observar mosaicos de quartzo e minoritariamente plagioclásio. As análises petrográfica
e microtectônica do granito Salinas revelam uma única fase deformação dúctil demonstra- se fraca na trama
desta rocha, bem como, juntamente com a mineralogia característica, implicam em um metamorfismo de baixo
grau. Estudos geocronológicos U-Pb e Ar-Ar são necessários para o maior entendimento não apenas do Granito
Salinas, mas também para o entendimento do magmatismo Sunsás no sudoeste do Cráton Amazônico.
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Localizada no Cinturão Mineiro (CM), borda sul do Cráton São Francisco, a Suíte Lagoa Dourada (SLD) tem
recebido atenção especial nos últimos anos na literatura internacional. Parte desse interesse advém do fato de que
tal suíte representa um exemplo de formação crustal juvenil, em um período conhecido globalmente pela sua
quietude magmática (2,45 a 2,2 Ga). Do ponto de vista regional, sua idade de cristalização (ca. 2,35 Ga),
representa mudança significativa sobre a evolução do Cinturão Paleoproterozoico Mineiro, uma vez que as
idades anteriormente registradas para as rochas da região estavam compreendidas entre 2,2 e 2,1 Ga. Nesse
sentido, o estudo dos granitoides que constituem a SLD traz uma contribuição ímpar para a compreensão da
evolução do próprio CM, bem como busca subsidiar a literatura com elementos que possam ajudar a esclarecer
parte da história geológica de formação crustal do tempo Sideriano. Constituída principalmente por biotitahorblenda-tonalitos e biotita-trondhjemitos, que apresentam características geoquímicas similares à suítes TTG
de alto alumínio, interpreta-se que a SLD tenha sido formada por fusão parcial de uma rocha ortoderivada, sem
participação da crosta antiga em seu desenvolvimento ou alojamento. Em campo, observa-se que os granitoides
da SLD são intrudidos por uma rede de diques cujas relações estruturais, espaciais e do “timing” de colocação
são desconhecidas, portanto merecedores de investigação. Neste sentido, obteve-se neste trabalho, por meio do
mapeamento de afloramentos (outcropping mapping) em escala 1:25 de 5 estações de trabalho, as relações
existentes entre as diferentes gerações dos diques, bem como suas relações com a trama do granitoide
hospedeiro. Mineralogicamente, os granitoides são constituídos por plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda
como minerais essenciais, e por epidoto, apatita, allanita, titanita, magnetita, granada e zircão como minerais
acessórios. O mapeamento de detalhe revelou 5 gerações distintas para os diques, sendo que a 1 delas é
composta por diques máficos anfibolíticos subconcordantes com a foliação do granitoide hospedeiro. As demais
gerações foram diferenciadas em função de sua orientação espacial, ora discordante ora subparalela à foliação
impressa nos granitoides hospedeiros, bem como pelas suas espessuras que variam de centimétricas a métricas e
também pela trama interna. Classificados como diques félsicos aplíticos, por vezes fortemente foliados em outras
situações isotrópicos, são compostos por plagioclásio, quartzo, biotita, epidoto, apatita, allanita, titanita e zircão,
diferindo petrograficamente da rocha hospedeira pela ausência de hornblenda e maior proporção de feldspato.
Pode-se inferir com base nos levantamentos estruturais preliminares mais de uma suíte de diques. A suíte de
diques mais antiga foi intrudida em estágio pós-magmático pré a sin-deformacional em relaçāo à foliaçāo dúctil
principal da rocha hospedeira; já as suítes de diques mais jovens intrudiram em estágio sin-tectônico com
sistemas de falhas frágeis-dúcteis, provavelmente ativas longo tempo após (Riaciano?) a exumaçāo orogenética
sideriana da Suíte Lagoa Dourada.
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A ZONA DE DESCOLAMENTO MILONÍTICA DE BAIXO ÂNGULO DO OFIOLITO
QUATIPURU, BRASIL CENTRAL
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Falhas de mergulhos sub-horizontais de grande extensão que ocorrem na base de corpos ofiolíticos tem
sido usadas em modelos alpinos de margens hiper-extendidas para identificar a história prévia ao fechamento de
oceanos durante processos colisionais. Gouges de falhas relacionadas à tectônica rúptil-dúctil são preservadas no
contato dos corpos ultramáficos, bem como serpentinitos milonitizados atestam as condições de ductibilidade
durante os eventos de soerguimento e exumação do manto e transporte tectônico relacionados à deformação
cisalhante na região. A percolação de fluidos aquosos durante o processo de exumação gera a lubrificação
necessária para formar os milonitos, além de promover a silicificação na base dos corpos ultramáficos no contato
com os sedimentos encaixantes de baixo grau metamórfico. As microestruturas relacionadas a estes processos
permitem caracterizar as condições de P, T durante deformação rúptil-dúctil na região. O Ofiolito de Quatipuru,
formado a há 750 Ma, corresponde a uma faixa de mais de 40 km de extensão que expõe rochas máficoultramáficas por mais de 2 km de largura. Nós reconhecemos uma zona de cisalhamento contínua de
aproximadamente 50 metros de largura que ocorre na região de contato com os sedimentos da Formação Couto
Magalhães. A falha tem mergulho sub-horizontal e é caracterizada pela transição gradual entre milonitos e
serpentinitos. A cinemática do cisalhamento é tipicamente extensional. O baixo grau metamórfico das rochas
encaixantes, e o desenvolvimento de gouges de falha (incluindo brechas milonitizadas) é um forte argumento
para que a falha principal seja mais relacionada à história da abertura inicial da Bacia e exumação das rochas
ultramáficas, em sistema do tipo “core-complex“ oceânico, com expressiva expansão do assoalho. Em um perfil
esquemático descrevendo as principais feições microestruturais, é possível identificar as feições relacionadas aos
processos de extensão e posterior inversão da bacia por compressão. A presença de peridotitos miloniticos e
serpentinitos miloníticos sugere episódica reativação da zona de cisalhamento, com dois estágios de
milonitização, formando porfiroblastos e neoblatos de serpentina, que caracterizam processos de serpentinização
em alta e baixa temperatura.
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TRANSTENSÃO ASSOCIADA À CISALHAMENTO PURO E SIMPLES NO LINEAMENTO
TRANSBRASILIANO, REGIÃO DE MONTE DO CARMO-TO
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O Lineamento Transbrasiliano (LTB) corresponde ao mais expressivo sistema de cisalhamento
transcorrente da plataforma Sul Americana, se alongando por 3000 km desde a Argentina até a costa brasileira
no noroeste do Ceará. A história cinemática das falhas e zonas de cisalhamento associadas ao LTB tem sido
palco de debate nos últimos anos. Para alguns autores é essencialmente sinistral, enquanto para outros é
dominante dextral. Na região de Monte do Carmo-Porto Nacional, na Província Tocantins, nós reconhecemos
uma particularidade, que ajuda a entender a complexidade da partição da deformação cisalhante em sistemas
transcorrentes. A interpretação de sensores remotos, modelo digital de terreno (SRTM) e dados aeromagnéticos
permite definir a geometria das zonas de cisalhamento dúcteis e falhas na região. As estruturas mais profundas,
de caráter dúctil e relacionadas à zona de cisalhamento de Porto Nacional, tem direção N45E e encurvam para a
direção EW, formando um sigmoide de cinemática sinistral de aproximadamente 30-50 km de largura. Esta
estrutura se conecta com o principal traço do sistema transcorrente Transbrasiliano, que é a zona de cisalhamento
de Serra Azul, próximo à cidade de Porangatu, de caráter dextral, em uma linha continua, traçada por
lineamentos magnéticos, que se prolongam até a zona de cisalhamento de Pedro II, no Ceará. A região é marcada
por diferentes domínios tectono-metamórficos cujo arcabouço geométrico configura um arranjo poligonal de
blocos crustais. Cada bloco corresponde a fragmentos de c.a. 500-1000 km2 de contextos geotectônicos
diferentes. Interpreta-se esse arranjo como consequência da exhumação destes fragmentos crustais pelas
transcorrentes regionais relacionada à formação do LTB. O metamorfismo associado a esses blocos define
trajetórias de pressão intermediária e outros de pressão baixa na transição do fácies anfibolito à granulito, para as
unidades Paleoproterozóicas, enquanto que as unidades neoproterozóicas e de nível crustal mais raso, a foliação
regional encontra-se bem marcadas em rochas pelíticas, com metamorfismo na fácies xisto-verde baixa. Pares
conjugados de falhas e juntas nas direções NE e NW formam um mosaico poligonal, representativo de uma
tectônica rasa e associada à componentes coaxiais. Fraturas de direção N-S cortam os blocos litológicos e estão
geralmente associadas à veios extensionais preenchidos por Au. A deformação de caráter em geral rúptil-dúctil a
rúptil, decimétricas a métricas, é marcada por zonas de cisalhamento transcorrentes e falhas sinistrais discretas.
O arcabouço geométrico e a evolução cronológica das estruturas sugerem que o campo deformacional observado
na região de Monte do Carmo envolveu transtração sinistral associada à componentes de cisalhamento puro, as
quais são observadas em falhas e zonas de cisalhamentos dextrais e sinistrais nucleadas em um mesmo campo de
tensão e sem evidências de rejeitos significativos. A esta última fase pode estar relacionada a deposição das
bacias Neoproterozoicas mais rasas.
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MAGNETIC FABRIC AND ZIRCON U–PB GEOCHRONOLOGY OF THE POSTCOLLISIONAL SANTA ANGÉLICA PLUTON
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Uma das características mais notáveis do sistema orogênico Araçuaí-Ribeira é a grande quantidade de
diferentes rochas plutônicas do início do Ediacarano até o Cambro-Ordoviciano. O Complexo Intrusivo Santa
Angélica (CISA) localizado na porção sul da Faixa Araçuaí, consiste em uma intrusão de forma ovalada NESW de 200km². Apresenta zoneamento concêntrico inverso, com margens ácidas gradando para dois centros
gabróicos de textura média a grossa. As encaixantes consistem em granitoides pré- a sin-orogênicos, além de
granada gnaisses. Poucos kilômetros afastados da intrusão (1-2 Km), a foliação das rochas encaixantes segue a
direção do trend regional NNE-SSW, marcada pela zona de cisalhamento Guaçuí (ZCGu). Próximo ao contato,
essa foliação aumenta o ângulo de mergulho, envolvendo o corpo intrusivo e mergulha para o centro da
intrusão. Estudos geoquímicos revelam seu caráter cálcio-alcalino de alto potássio. Geocronologia U-Pb
SHRIMP em zircão e Anisotropia de Susceptibilidade Magnética (ASM) foram combinadas para determinar
os mecanismos de alojamento do CISA e sua cronologia em relação à estrutura de colisão do sistema orogênico
Araçuaí-Ribeira. As idades foram obtidas para o núcleo gabróico (498.3±5.0 Ma), rocha granítica foliada da
borda do CISA (506.1±3.0 Ma) e dique diorítico (508.1±3.0 Ma) que aflora a 700 m da borda oeste do CISA e
é intrudido em granitoides pré- a sin-orogênicos. Esses resultados sugerem que o dique está relacionado ao
CISA. Para ASM foram medidos um total de 757 discos de 2 cm distribuídos em 44 sítios em todo corpo. A
susceptibilidade magnética é bastante variável (2.78x10-5 SI a 2.46x10-2 SI) e as curvas termomagnéticas
indicam que a magnetita é a principal portadora da anisotropia. Medidas de loops de histerese e first order
reversal curve (FORC) indicam que tais magnetitas têm estrutura de domínios múltiplos, i.e. são cristais
maiores do que 1 μm e tem sua anisotropia de susceptibilidade controlada pela forma externa dos grãos. O
parâmetro de forma média da anisotropia, definido como a razão entre os eixos maior e menor do elipsóide de
ASM varia, com os elipsóides oblatos sendo ligeiramente mais abundantes do que os prolatos. A parte central
do pluton é cortada por uma faixa linear NNW-SSE bem marcada pela ASM, onde observações em campo
associadas com evidências micro-estruturais indicam que há uma zona de cisalhamento interna nessa porção
do corpo que separa dois núcleos máficos. Em ambas as partes do CISA, as foliações magnéticas em todos os
litotipos, mostram um padrão concêntrico em torno dos núcleos gabróicos. O núcleo nordeste apresenta
lineações com altos ângulos, ao passo que o núcleo sudoeste apresenta lineações com baixos ângulos de
mergulho. Isso sugere que a NE afloram porções mais profundas da intrusão, próximas à fonte de magma (com
lineações que tendem a vertical), enquanto que a SW conseguimos observar porções que se aproximam do
topo da intrusão (com lineações que tendem a horizontal). A facies granito foliado (predominante em toda
borda), apresenta foliação e lineação magnética que contornam o formato do corpo com altos ângulos de
mergulho. Os dados U-Pb e de ASM sugerem que a colocação foi controlada pelas forças de flutuabilidade do
magma, isenta de esforços tectônicos. Portanto, os dados indicam que o pluton é pós-colisional, configurando
uma intrusão associada ao colapso gravitacional da faixa Araçuaí, relacionado a última fase de granitogênese
(G5) do orógeno Araçuaí.
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Rocks formed during the Early Tonian (1000-920 Ma) Cariris Velhos event dominate in the Alto Pajeú
Domain of the Borborema Province (northeastern Brazil). They consist of bimodal (but mostly felsic)
metavolcanic rocks and granitic augen-gneisses that occur along a narrow and elongate NE-SW sigmoidal belt
roughly 700 km-long, 70 km-wide. This belt is limited in the south by the dextral West Pernambuco shear zone
(WPSZ), which extends in a WNW-ESE direction for about 300 km until be covered by sedimentary rocks of the
Parnaíba and Jatobá basins, in the west and east, respectively. Previous works have shown that 1000-940 Ma-old
granitic augen gneisses also occur immediately to the south of the western and central portions of the WPSZ.
Based on LA-ICP-MS zircon U-Pb dating, we show that rocks with similar ages (995-965 Ma) are present at the
eastern termination of the WPSZ. They consist of medium- to coarse-grained, biotite ± amphibole gneisses with
monzogranitic to syenogranitic composition and dominant alkali-calcic signature. Enclaves and lenses of
amphibolite are common, sometimes occurring as large tabular bodies, characterizing a bimodal mafic-felsic
association. With this finding, it is now possible to trace a belt less than 30 km wide encompassing all Tonian
orthogneiss bodies south of the WPSZ. The existence of metaigneous rocks of similar age along narrow belts is
strongly reminiscent of magmatism associated with continental rift zones. Therefore, the alignment of the Tonian
gneisses cannot be fortuitous and most probably records the locus of a former continental rift. The same
reasoning holds for the Alto Pajeú Domain. Therefore, it seems plausible that these two belts represent the arms
of former rift zones joining at a triple junction that failed to evolve to seafloor spreading. In both belts,
orthogneisses carry a dominant within-plate geochemical signature, which support this hypothesis. Furthermore,
there is no evidence for contractional deformation and regional metamorphism at the time of intrusion of the
protoliths of the orthogneisses that could suggest an orogenic-related setting for these rocks. Instead, extensional
processes were occurring at the same time in the São Francisco Craton, coinciding with the last phase of
deposition of the Espinhaço Supergroup and intrusion of mafic dikes. This coincidence suggests that the São
Francisco Craton and the western Borborema Province were part of the same crustal block, which was subjected
to extensional stresses that tried to break it apart at the beginning of the Neoproterozoic. Orogenic shortening
during the Brasiliano Orogeny promoted inversion of the Espinhaço Basin, with formation of folds and reverse
and thrust faults. Reactivation was more intense in western Borborema Province, promoting regional
metamorphism and imbrication of the Tonian units with Paleoproterozoic basement rocks and younger
(meta)sedimentary sequences. The original geometry of the Tonian belts was distorted but deformation was not
able to completely obscure their original tectonic setting. The fact that the branches of the triple junction are
bounded by transcurrent shear zones indicates tectonic inheritance, with shear zone nucleation along preexisting
rheological discontinuities.
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There is currently a major discussion if the early Ediacaran plutons of the central Borborema
Province represent syn-collisional or arc-related magmatism, and if the related metavolcanosedimentary belts
represent basins developed in convergent settings or rift-related basins linked to short-lived continental
extension before the Brasiliano Orogeny. Despite major efforts in recognizing the infrastructure of a possible
arc setting (i.e. granitic plutons), the suprastructure of this very important tectonic unit (i.e., its volcanic and
sedimentary counterparts) is not yet well constrained or understood. We present new zircon U-Pb (SHRIMP
and LA-ICPMS) data on felsic-intermediate volcanic and volcanoclastic rocks of the Northern Borborema
(Orós Belt) and of the Transversal Zone (Piancó-Alto Brígida Belt - PAB). Dacitic volcanics of the Orós Belt
yielded a ca. 622 Ma Concordia date, demonstrating that this belt is not exclusively formed by Paleo and
Mesoproterozoic rocks as previously thought. Metarhyolite samples of the Santana dos Garrotes Fm. yielded
similar ca. 620 Ma Concordia dates, while volcanoclastic rocks are characterized by a wide range of U-Pb ages
of reworked zircons, with main peaks at 0.63-0.65, 0.75, 0.9-1.0, 1.2, 1.6-1.8, 2.0-2.2, 2.35, and 2.5-2.7
Ga. Low Th/U borders of zircon crystals dated at ca. 577 Ma provide an estimate of the age of
metamorphism related to transpressional deformation. The new dates support a temporal and genetic link of
the Santana dos Garrotes Fm. with the early Ediacaran Stage I (Conceição-type) plutons of the Transversal
Zone, while a previously unrecognized Ediacaran basin in the Orós Belt might be related to the mature stages
of the Tamboril-Santa Quitéria arc further north. Recently, it has been argued that if the Stage I plutons
represent a magmatic arc, this would be short-lived, and roughly coeval to syn-collisional anatexis of the
Tamboril-Santa Quitéria complex and eclogitic metamorphism marking continental collision in the vicinities of
the Transbrasiliano shear zone further north. This conundrum could be partly solved by a model in which at
ca. 630-620 Ma, the southwards (present coordinates) push of the Northern Borborema block by collision with
the West Africa and Parnaíba blocks forced and/or speeded subduction and collision in the PAB region,
terminating the short-lived Stage I continental magmatic arc plutonic and volcanic activity. The flysch belt
which formed in response to erosion of the orogenic uplifted areas was better developed in the Mandacaru –
Santana dos Garrotes – Seridó trough, which probably represents reactivated graben areas related to ancient
early Neoproterozoic continental rifts that could have evolved to passive margins and oceanic basins prior to
the onset of subduction (thus, the flysch sediments superpose the Paulistana, Barra Bonita, Serra do Olho
D’água and Equador rift/passive margin(?) sequences, respectively). Flysch belts are also present as sparse
occurrences throughout the province, all of them with very similar detrital zircon contents, and possibly
extending to some of the Nigerian schist belts in NW Africa. This model explains both the subduction
fingerprints and the high quantity of inherited zircons and mixed crustal-mantle isotopic signatures found in
volcanic and plutonic rocks of the central Borborema Province, as they had to traverse thick continental crust
of the Transversal Zone in both the Andean-type arc and continental back-arc regions.
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Nas proximidades de Bom Jesus do Norte, sul do estado do Espírito Santo, ocorrem rochas granulíticas contidas no
Complexo Serra da Bolívia, Terreno Oriental da Faixa Ribeira. Tais rochas evidenciam a edificação neoproterozoica
do sistema orogênico Araçuaí-Ribeira. Neste Complexo há a ocorrência de rochas ortoderivadas de composição
granítica a tonalitica, com enclaves de rochas metabásicas associadas, e por vezes, o conjunto dos granitoides são
portadoras de ortopiroxênio, ou seja, charnockíticos. O objetivo do trabalho é a caracterização microtectônica e
petrográfica das rochas ortoderivadas, cujas informações ainda são escassas na região. O charnockíto é ocorre
frequentemente milonitizado submetido a condições de facies granulito. A granulação é fina na matriz e porfiroclastos
são de dimensões centimétricas, destacando-se a presença da textura protomilonítica. A assembleia mineralógica é
composta por plagioclásio, quartzo, ortopiroxênio, biotita, k- feldspato, e muscovita e zircão, como minerais
acessórios. O plagioclásio está presente tanto na matriz, quanto em forma de porfiroclastos. É caracterizado pela
macla polissintética e texturas como mirmequitas. Caracteriza- se também por texturas deformacionais, como
migração de borda, junções tríplices, extinção ondulante e segregação em novos domínios cristalográficos.
Antipertitas são frequentes nos porfiroclastos, indicando deformações a altas temperaturas. O quartzo apresenta
como texturas deformacionais extinção ondulante e segregação cristalográfica, ressaltando que a extinção ondulante,
por vezes, resulta em bandas de deformação. O ortopiroxênio constitui parte dos porfiroclastos, sendo os maiores
grãos presentes. Apresenta alta densidade de fraturas que são preenchidas por filossilicatos resultantes do processo de
alteração. Encontra-se inclusões de plagioclásio euédricos. Quanto a textura deformacional do inossilicato, nota-se a
presença de extinção ondulante. A biotita é euédrica, forma placóide-lamelar, e com uma orientação incipiente.
Constata-se a extinção ondulante, decorrente do processo deformacional. O k-feldspato apresenta extinção ondulante,
ocorre de maneira pontual e forma subédrica. É caracterizado pelas texturas de intercrescimento, pertita, e de
reação, mimerquita, em sua borda. Ambos os minerais acessórios são de tamanho pequeno. A muscovita ocorre em
hábito lamelar e é caracterizada pelas cores vivas de interferência. O zircão, possui um sobrecrescimento, notado pela
diferenciação geométrica, com núcleo prismático e borda espessa. As texturas deformacionais e de
intercrescimento corroboram a afirmação de que a rocha foi submetida à deformação a altas temperaturas em
ambiente dúctil e sob condições de facies granulito. As características magmáticas presentes no zircão viabializa a
correlação desta rocha a um protólito magmático. As feições analisadas são relevantes para o entendimento da
evolução e conexão do sistema orogênico Araçuaí-Ribeira, principalmente ao que tange aos processos
deformacionais e petrológicos.
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DE JANEIRO
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A área de estudo situa-se na zona rural de Barra de Pirapetinga, no município de Bom Jesus do Itabapoana, Rio
de Janeiro, próximo ao limite do estado do Espírito Santo. A região está inserida no contexto geotectônico do
Domínio Cambuci, Terreno Oriental da Faixa Ribeira, próxima ao contato com Terreno Ocidental. O estudo
objetivou a caracterização petrográfica e petrológica das rochas paraderivadas e diatexitos associados, do Grupo
Bom Jesus do Itabapoana, e rochas ortoderivadas do Complexo Serra da Bolívia, uma vez que a região carece de
dados petrológicos detalhados. Ao realizar o mapeamento de detalhe, observou-se a presença das rochas
ortoderivadas, caracterizadas por serem melanocráticas, de granulação média a grossa, e por possuírem minerais
máficos, como piroxênio e anfibólio. O sillimanita-granada-biotita gnaisse (paragnaisse) possui estrutura
bandada conspícua, onde se alterna níveis de concentrações de minerais máficos e níveis de minerais félsicos,
com granulação variando de média a grossa. Em análise microscópica, os minerais essenciais descritos foram
granada, quartzo, plagioclásio, k-felspato, biotita, sillimanita, rutilo e minerais secundários, como mica branca e
epidoto. As texturas predominantes são granoblástica, lepidoblástica (em menor proporção), nematoblástica
(trilhas de sillimanita) e porfiroblástica. Alguns grãos de quartzo são estirados, com extinção ondulante e
orientação preferencial, (ribbons de quartzo), de granulação fina a grossa. Foram encontrados quatro tipos
distintos de granada, com proporções variando de 10 a 40%: alongadas; arredondadas com inclusão de biotita,
quartzo, plagioclásio e fibrolita; grãos euédricos; e as que possuem ausência de inclusões no centro e a borda
repleta de inclusões de fibrolita, sendo um indicativo de diferentes fases de deformação e metamorfismo,
incluindo a geração de fusão do paragnaisse e o registro do pico do metamorfismo em facies granulito, indicado
pela presença da sillimanita. As granadas euédricas, mais jovens, possuem granulação fina enquanto as granadas
estiradas e com inclusões, formadas durante o metamorfismo, e possuem granulação grossa. O plagioclásio (15 a
25%) possui majoritariamente macla polissintética e é ausente em alguns grãos mais finos. O K-feldspato (20 –
40%) é representado, em sua maioria, pela microclina e presente em menor proporção o ortoclásio pertítico.
Estão comumente triclinizado. A biotita é identificada pela cor de interferência anômala e pelo pleocróismo
variando de marrom claro a marrom mais escuro. Os grãos da biotita estão levemente orientados e com
granulação variando de fina a média. A porcentagem deste mineral varia de 10 a 18%. Em relação à sillimanita,
é possível observa-la na seção basal e prismática, formando uma trilha orientada, com porcentagens entre 0 a
10%. São encontradas também como inclusão nas granadas. O rutilo em conjunto com os minerais
acessório/secundários faz parte de 6% do volume total. As rochas paraderivadas são comumente associadas às
porções diatexíticas, caracterizada pelas parcelas leucocráticas de granulação predominantemente grossa com
acúmulos de grãos de granada centimétricos. Este trabalho demonstra como os estudos das estruturas de fusão,
indicada pela fibrolita inclusa na granada e o metamorfismo de alto grau, em terrenos neoproterozoicos, podem
auxiliar no entendimento da relação da rocha paraderivada fonte com a rocha diatexítica e na contribuição da
conexão entre os orógenos Araçuaí e Ribeira.
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MAGMATISMO COM TENDÊNCIA ADAKÍTICA DE ALTO K NO ARCO MAGMÁTICO
DE ARENÓPOLIS
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O Arco Magmático de Goiás (AMG) compreende sistemas de arcos vulcânicos
neoproterozoicos, na porção oeste da Faixa Brasília, que ocupa a porção central da Província Tocantins.
Ele é separado em dois segmentos pelo terreno arqueano Maciço de Goiás. No segmento setentrional do
AMG foram identificados corpos plutônicos com similaridade químicas adakíticas. Com a realização do
Projeto Oeste de Goiás pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM, identificaram-se, recentemente, rochas com
essa mesma assinatura química na porção meridional do Arco. O segmento sul é conhecido como Arco de
Arenópolis e consiste em uma série de rochas metavulcanossedimentares neoproterozoicas separadas por
rochas plutônicas milonitizadas. Elas ocorrem a oeste do Complexo Arenópolis-Piranhas, na porção
ocidental do Arco, e compreendem metamonzogranitos, metatonalitos e metagranodioritos com
similaridade adakítica, denominado de Metagranito Ribeirão Água Limpa. O termo adakito é proposto para
classificar rochas vulcânicas e plutônicas com altas razões Sr/Y e La/Yb, dentre outras características
químicas específicas, relacionadas tanto à geração de rochas a partir de material reciclado em zonas de
subducção, como a processos de evolução crustal particulares. A composição característica do adakito
pode, em geral, ser considerada como evidência de fusão a alta pressão de fontes máficas com retenção de
granada no manto original. As rochas da unidade Ribeirão Água Limpa apresentam em geral teores de SiO2
entre 65,6% e 74,3%, de Al2O3 entre 14,4 e 16,0%, altos teores de Na e Ba (>3.4% e >1030 ppm,
respectivamente) e altas razões La/Yb e Sr/Y (>25 e >22, respectivamente). São classificados como rochas
cálcio-alcalinas e índice de saturação em alumina peraluminoso. No diagrama de classificação baseado na
composição dos feldspatos, a maioria das amostras enquadra-se no campo dos trondjhemitos (feldspato
albítico). Quando normalizado ao condrito, o padrão de ETRs não apresenta anomalia negativa de
európio, característico dos adakitos. Associados a isso as concentrações de elementos HFSE são baixas,
indicando possível retenção de rutilo e granada na fonte. Uma particularidade dessa unidade é a alta razão
K2O/Na2O (média de 0.8), anômalo nas descrições típicas de adakitos, com valores normalmente abaixo de
0.6. Essas intrusões adakíticas de alto K foram denominadas de K-adakitos, e são gerados em temperaturas
mais altas, com menos envolvimento de magmas hidratados, produzidos por fusão parcial anídrica de
metatonalitos, meta-andesitos, ou possíveis metabasaltos potássicos submetidos a pressões acima de 2
GPa. Sua peculiaridade química é consequência tanto da alta razão K2O/Na2O no protólito, quanto da alta
pressão na fusão parcial. O ambiente tectônico mais favorável é a geração de magma em região com extremo
espessamento crustal seguido de delaminação da quilha eclogítica e fusão parcial deste material crustal
continental em profundidades do manto, durante o colapso orogênico. Datação em zircão (U-Pb) forneceram
idade de 639 ± 3 Ma. Esse conjunto de dados sugere que os monzogranitos e tonalitos foram gerados no Arco
Magmático de Goiás em um em período marcado por intensa atividade ígnea e tectônica (entre 670 e 600 Ma),
produto da colisão continental dos paleoterrenos pertencentes atualmente aos blocos Piranhas e Bom Jardim de
Goiás.
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A área de estudos está inserida no sul do Cráton Amazônico, no limite entre as províncias VentuariTapajós e Rio Negro-Juruena, no contexto do Arco Magmático Juruena e da Província Aurífera Alta Floresta.
Neste trabalho, detalhou-se a relação entre a composição mineral, as características texturais e microestruturais,
a assinatura aerogeofísica dos diques e os aspectos estruturais da área. Para isso, foram utilizados Modelos
Digitais de Terreno feitos a partir de imagens SRTM, mapas de primeira derivada vertical e sinal analítico de
levantamento aerogeofísico magnetométrico, lâminas delgadas e polidas. O diagrama de rosetas da somatória de
comprimento dos lineamentos da área versus orientação destaca as direções principais ENE e WNW. De forma
semelhante, o diagrama de rosetas dos lineamentos magnéticos tem predomínio da direção ENE. Nos produtos
de magnetometria, os diques caracterizam-se por assinaturas magnéticas de cristas alongadas e retilíneas com
alta amplitude do sinal analítico. Os diques afloram como blocos e cristas alinhadas, dividindo-se em dois
grupos: (1) com espessura de 0,2 a 5 m e (2) com 5 a 40 m, fortemente magnético. Ambos intrudem de forma
irregular, contêm xenólitos e feições de braços, indicando o preenchimento de fraturas nos granitos encaixantes.
Petrograficamente, os diques são classificados como: (1) microdiabásios porfiríticos de composição
gabronorítica com quartzo, calcopirita, apatita e magnetita como fases acessórias e (2) olivina gabronoritos com
biotita, magnetita, ilmenita, apatita e zircão como acessórios. Neste último grupo, os clinopiroxênios são titanoaugitas e as biotitas englobam as magnetitas, que formam textura de intercrescimento vermiforme e exsolução de
ilmenita. As alterações hidrotermais são cloritização pervasiva e venular, propilitização, saussuritização e
hematitização, mais abundantes no grupo 1 e restritas a feições de descontinuidade lateral no grupo 2. Nos
diques foliados, em ambos os grupos, as alterações são sin-deformacionais. Devido às maiores concentrações de
magnetita e ilmenita, os diques do grupo 2 apresentam assinaturas magnéticas mais fortes que o grupo 1, que
contém uma pequena quantidade de magnetita. Na parte meridional da área, a magnetometria destaca um mega
dique de aproximadamente 300 m de espessura, direção NE, e um estrangulamento correspondente a um
lineamento estrutural NW que corta toda a área. Próximo a esta feição, as rochas são progressivamente mais
alteradas e deformadas, sendo documentado um biotita milonito com porfiroclastos de plagioclásio e vênulas em
stringer, que contém três fases de deformação – Fn+1 de percolação de fluidos e formação de foliação, Fn+2 de
alterações pervasivas em microfalhas e Fn+3 de vênulas em microfalhas. Estas microestruturas apresentam
cinemática aparente destral com ângulo de 68 a 72º e sinistral de 55 a 140º em relação à foliação. A norte da área
de estudo, outros lineamentos menores a NW correspondem à descontinuidades laterais nos diques. Sendo assim,
a variedade composicional dos diques e a diferença das assinaturas magnéticas indicam fontes magmáticas
diferentes, já a semelhança das direções de lineamentos e alterações sin-deformacionais implicam em colocação
contemporânea. A integração destes dados pode trazer informações relevantes acerca dos eventos tectônicos que
atuaram na região, uma vez que estes diques não são descritos na literatura e não se encaixam em nenhuma
unidade litoestratigráfica da região.
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Os orógenos acrescionários são um dos principais responsáveis pela produção de material juvenil de
composição granítica responsáveis crescimento de crosta continental. Estes formam-se no âmbito dos processos
tectônicos relacionados com subducção de litosfera oceânica. Um dos modelos de evolução vigentes para o
Cráton Amazônico sugere que um processo contínuo de soft collision e acresção, associados à subducção, como
responsável pela origem do embasamento com predominância de rochas graníticas, muitas das quais com
assinatura isotópica juvenil. Na região de Nova Monte Verde, norte do estado do Mato Grosso, ocorrem rochas
gnáissicas ricas em plagioclásio com complexa evolução estrutural, estas rochas tem sido denominadas de
Complexo Nova Monte Verde. É constituído por gnaisses leuco a mesocráticos, branca a cinza-escuro, de textura
equigranular média a grossa ou, localmente porfiroclástica destacando-se quartzo e plagioclásio. A principal
estrutura observada compreende um bandamento composicional definido pela alternância de leitos claros,
compostos essencialmente por quartzo e plagioclásio, com feldspato potássico e biotita em menor proporção, e
bandas escuras formadas por biotita, com quantidades subordinadas de plagioclásio e quartzo. Ao exame
microscópico identifica-se que seus litotipos correspondem a protólitos ricos em plagioclásio, variando de
tonalitos a granodioritos e mais raramente monzogranitos, que apresentam texturas variadas, predominantemente
granoblástica e granolepidoblástica. Têm como paragênese primária: quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e
biotita e como minerais acessórios e/ou de alteração: hornblenda, opacos, titanita, zircão, epidoto/clinozoizita, e
argilo-minerais. Geoquimicamente, os protólitos dos gnaisses coincidem a composições dacíticas a riolíticas,
formadas a partir de um magmatismo de natureza subalcalina, do tipo cálcio-alcalina, de filiação essencialmente
peraluminosa, gerados em ambiente tectônico de arcos vulcânicos. As rochas do Complexo Nova Monte Verde
apresentam evidências de pelo menos duas fases de deformação dúctil. A principal estrutura relacionada à fase
Dn é um bandamento composicional definido pela alternância de bandas ou níveis enriquecidos em minerais
máficos, principalmente biotita, e bandas félsicas, constituídas essencialmente por quartzo, plagioclásio e
feldspato potássico. Em geral, essa estrutura orienta-se N0-30°E com mergulhos íngremes (60 a 90°) para norte–
noroeste. A fase Dn+1 é associada a dobras apertadas a cerradas, com plano axial subvertical orientado N8090ºW e mergulhos íngremes para norte-nordeste, ocasionalmente a fase Dn+1 pode ser definida por uma
“clivagem de crenulação” paralela ao plano axial das dobras. Associada a esta fase ocorrem zonas de
cisalhamento dextrais, marcadas principalmente por dobras de arrasto estas zonas são orientadas N85-90ºE com
mergulhos de 80-85° para norte-noroeste. A idade de cristalização dos protólitos dos gnaisses foi obtida através
da metodologia U/Pb SHRIMP estimada em 1734 ± 6 Ma. Os dados obtidos no decorrer desse trabalho
favorecem a hipótese que essas rochas sejam oriundas de crescimento de crosta juvenil através da subducção de
crosta oceânica, que foi posteriormente agregada às margens continentais por colisões arco-continente durante
os estágios iniciais da formação do Cráton Amazônico.
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Titanite (CaTiSiO5) is powerful petrochronometer for metamorphic rocks because of its capacity to record
multiple evolution stages that are not usually documented by the less reactive mineral zircon. It is abundant in
orthogneisses that lack other reactive geochronometers like monazite, and therefore a potent tool to decode
metamorphic evolution of orogenic basement complexes. We report an in-situ titanite U-Pb and trace element
dataset from upper amphibolite facies metatexitic gneisses from the Pouso Alegre Complex in the basement
of the Neoproterozoic southern Brasília Orogen, SE Brazil. These orthogneisses record Paleoproterozoic
igneous crystallization ages but were strongly reworked during the Neoproterozoic orogenic events. The
titanite data were combined with petrographic observations, major phases compositions, phase equilibria
modeling and U-Pb zircon dating and used to define the Neoproterozoic evolution. This includes the age and
pressure-temperature conditions of the metamorphic peak attained at lower crust conditions and the
exhumation to mid-crust levels. The dataset also gives clues on the effects of retrograde net-transfer reactions
on titanite trace element compositions and how this can be used to track subduction-exhumation processes.
The studied garnet-amphibole metatexitic gneisses record metamorphic peak conditions of 750-775 °C and
10.5-12.5 kbar constrained at ca. 628-618 Ma based on HREE+Y depleted titanite cores. A major melt
crystallization event during cooling is recorded by leucosome zircons at ca. 616-615 Ma. The exhumation of
the complex and re-equilibration to 550-625 °C at 6-9 kbar was associated with widespread generation of
biotite + epidote/clinozoisite at the expense of garnet + amphibole along the main foliation. Trace element
signatures of these retrograde reactions are recorded in titanite rims, which are HREE+Y enriched and
strontium depleted, and were dated at 605.7 ± 6.2 Ma. The average zirconium contents of these titanite rims
are higher than the cores suggesting disequilibrium partitioning of zirconium into titanite during the retrograde
path, resulting in overestimated Zr-in-titanite temperatures for the rims. This is most likely a result of sluggish
zirconium diffusion at lower temperatures that did not allow the maintenance of equilibrium between titanite
and zircon. The exhumation of the complex was contemporaneous to the intrusion of leucogranite dykes dated
at 607 ± 5.7 Ma, which are folded and show recrystallization textures indicating the continuation of
deformation after their intrusion. Considering the Pouso Alegre Complex as part of the São Francisco paleocontinent reworked during the Neoproterozoic orogenesis, the data constrain a minimum age of ca. 620-630
Ma for the collision between the São Francisco paleo-continent and the Paranapanema block and suggest longlived deformation and metamorphism during the southern Brasília orogeny. The dataset also indicates that
titanite trace element uptake is sensitive to local trace element composition that changes as metamorphic
reactions progress. Therefore, titanite trace element patterns can be used to link titanite to major mineral
assemblages and metamorphic reactions.
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De notável expressão orográfica e dimensões continentais, a Serra do Espinhaço estende-se por mais
de mil km na direção N-S nos Estados de Minas Gerais e Bahia. O segmento meridional da Serra do
Espinhaço (SdEM) revela, pela geocronologia, abertura e início da sedimentação da “Bacia
Espinhaço” entre 1750 e 1700 Ma, que evoluiu para uma margem continental passiva expressa
pelas espessas sequências de formações ferríferas bandadas (BIFs) e depósitos associados (xistos,
filitos e quartzitos), que ocupam extensa faixa da borda oriental da SdEM. Zircões detríticos dessas
sequências de ambientes plataformais, neríticos e abissais revelam que a margem continental
instalou-se antes de 1.6 Ga. Sobre a faixa continental adjacente da bacia propriamente dita foi
acomodada larga e extensa planície aluvial, que hoje compõe o edifício principal da SdEM,
representado pelas formações do Grupo Guinda. Portanto, estão preservadas rochas dos diferentes
compartimentos da Bacia Espinhaço e os elementos que expressam sua inversão tectônica se acham
igualmente bem preservados: (1) o thrust belt que bordeja o oriente da SdEM mostra cavalgamentos
de dezenas de quilômetros, incluindo remanescentes de nappes; (2) os cavalgamentos avançaram
sobre a antiga planície aluvial, conforme a deformação, metamorfismo e estruturação tectônica das
formações do Grupo Guinda; (3) o espessamento crustal decorrente da colisão dos blocos crustais
gerou uma bacia flexural externa, representada pelo Grupo Conselheiro Mata. A idade da formação
do Orógeno Espinhaço ainda não está bem definida, no entanto, nos termos do contraste termal do
sistema crosta-manto mais acentuado no Pré-cambriano, o ciclo de Wilson teria duração mais curta.
Portanto, admite-se que a orogenia foi concluída antes de 1.2 Ga, tendo como indicação adicional os
depósitos da glaciação de montanhas que teve a SdEM como centro de dispersão dos glaciares em
~1.050 Ma, tão bem como pelo magmatismo da Suíte Pedro Lessa (LIP com idade ~906 Ma), que
aloja-se em rochas do Supergrupo Espinhaço cortando suas estruturas tectônicas e em rochas
glaciogênicas do Grupo Macaúbas. Os fragmentos líticos de tilitos de desembocadura de glaciar
registram as rochas que compunham o edifício do Orógeno Espinhaço do final do
Mesoproterozoico. A análise do sinal analítico de imagens de magnetometria, assim como de
imagens SRTM da borda sudeste do Cráton do São Francisco (CSF) e adjacências, ressalta o limite
dos 2 blocos crustais amalgamados durante a colisão que edificou o Orógeno Espinhaço antes
do final do Mesoproterozoico. A diferenciação é materializada pelo truncamento de lineamentos
de 1ª ordem de direção NW e WNW que seccionam o bloco crustal ocidental, ou seja, o bloco que
compõe o CSF e desaparecem nos limites do bloco crustal oriental. Por outro lado, as imagens de
magnetometria revelam também a tectônica thin skinned que edificou a SdEM (já caracterizadas
também por análises estruturais), pois os lineamentos do bloco crustal ocidental não sofreram
deslocamentos ou transposição, mesmo no domínio da Serra do Cipó, onde a cobertura PaleoMesoproterozoica do Supergrupo Espinhaço compõe espesso e extenso thrust belt wvergente. A sobreposição do bloco crustal oriental sobre o bloco ocidental, incluindo rochas que
compunham a sua cobertura, impuseram a tectônica tangencial responsável pela estruturação da
SdEM e, também, o metamorfismo (~450°C) das unidades do Grupo Guinda, gerado por uma pilha
tectônica de cerca de 8 km de espessura.
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Apatite fission track (AFT) thermochronology allow constraining the thermal evolution of the upper few
kilometers of the crust, between depths of 5 to 2 km. Nine basement rock samples were analyzed from the
Espinhaço Range (ER) and Quadrilátero Ferrífero Province in southeastern Brazil with the aim of unraveling
the thermotectonic history of this portion of the Brazilian hinterland. The area focus of this work comprises
Archean and Paleoproterozoic granitoid-gneiss overlaid by Archean to Paleo-Mesoproterozoic
metasedimentary sequences, located in the southern border of the São Francisco Craton. Standard apatite
fission-track separation techniques and analysis were applied in order to first obtain the apatites concentrated
and later the AFT ages and thermal histories. The AFT age modeling was conducted using the software HeFTy.
AFT ages vary from 187 ± 18 to 91.8 ± 7.3 Ma and horizontal confined track lengths vary from 9.62 ± 1.81
µm to 12.85 ± 1.35 µm. The thermal history modeling shows two accelerated episodes of cooling interspersed
by quiescent tectonism. The first cooling episode started in the Upper Devonian to Early Permian. After this
event, quiescent tectonism lasted somewhat 150 to 220 Ma, bringing the samples to the upper limit of the AFT
partial annealing zone. During this protracted tectonism in the Mesozoic-Cenozoic, there is no evidence in the
samples of far-field effects caused by the South Atlantic rifting neither do they reflect alkaline and basaltic
magmatism emplacement. The last cooling episode records the rocks being brought to surface temperatures
mainly due to epeirogeny after new plate tectonics rearrangements and climatic origin where accentuated
erosion rates are discussed. The obtained AFT thermochronological results reveal only part of the denudation
history of the Espinhaço Range, i.e., the 4000m-rock removal during the Phanerozoic. The edification of the
Espinhaço Orogen was imposed by a tectonic pile of approximately 8000 m in the central Espinhaço Range,
revealed by the regional metamorphism with temperatures of ca. 450 ºC in the rocks nowadays exposed. Part of
these rocks were eroded away by glaciers around 1050 Ma, according to the tillites clasts that surrounds the
Espinhaço Range, lying uncomformably above the Espinhaço Supergroup units. For this, about 4000 m rock
section of the primitive Espinhaço Orogen were eroded between 1.2 Ga and before the beginning of the São
Francisco Supergroup deposition. Hence, a new research frontier about tectonic history, and mainly, the
denudation history of the Espinhaço Range opens up. Studies including zircon fission track associated with
thermobarometry of the Pedro Lessa Suite igneous rocks – a Large Igneous Province of ca. 906 Ma set in the
Espinhaço Supergroup and the glaciogenic Macaúbas Group - may contribute significantly to the
reconstitution of the Espinhaço Range post-orogenic phase.
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Diques máficos fanerozóicos estão descritos na porção leste da Província Borborema desde o Projeto
Baixo São Francisco, da década de 70. Estes diques são de difícil cartografia, pois raramente afloram.
Alinhamentos magnéticos correspondentes a diques fanerozóicos de diferentes contextos são bem visualizados
em imagens aerogeofísicas e representam estruturas preenchidas por magmatismo máfico nas direções NE-SW,
NNE-SSE e E-W. Dois desses alinhamentos mais significativos, com direção NNE-SSW, ocorrem na região de
Garanhuns (PE) e estão espacialmente localizados um ao norte, da Zona de Cisalhamento Pernambuco (ZCPE)
de direção E-W, na região de Sanharó-PE, e o outro a sul da ZCPE a partir da cidade de Tacaimbó-PE,
desenhando um aparente deslocamento de posicionamento entre ambos da ordem de 30 Km. Nas áreas
correspondentes aos dois alinhamentos, foram encontrados afloramentos, que se constituem de rochas máficas,
de granulação fina, compondo diques de diabásio que cortam rochas de diferentes complexos migmatíticos,
metassedimentares, e granitoides neoproterozoicos. As rochas destes diques afloram sempre sob a forma de
blocos arredondados em meio a solo arroxeado argiloso, com alta susceptibilidade magnética. Os diques de
diabásio, receberam a designação de unidade litoestratigráfica “Dique Riacho do Cordeiro”, cuja idade obtida
pelo método K/Ar em Rocha-Total (RT), na região sul do ZCPE, os posicionam no Aptiano (119+2 Ma).
Petrograficamente amostras de ambos os diques (Norte e Sul) são similares e caracterizam-se por uma textura
sub-ofítica onde o plagioclásio é o mineral predominante, seguido de augita, opacos, óxido de ferro e apatita. A
geoquímica de RT para elementos maiores foi efetuada para amostras ao sul da ZCPE e a norte sugerindo para as
mesmas uma assinatura subalcalina toleítica. Embora mantenham assinaturas semelhantes podem não
representar um mesmo dique que se adaptou a reologia regional, mas provavelmente façam parte de um mesmo
evento magmático cedo-Cretácico. Por causa da idade e do paralelismo da direção desses diques com a linha de
costa, interpreta-se que um evento de reativação de zonas de cisalhamento neoproterozoicas com direção NNESSW promoveu extensão, com preenchimento por magmatismo básico, cronocorrelata com a fase rifte das
bacias sedimentares da margem costeira leste do Brasil.
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O Complexo da Pedra Branca (CPB) está localizado geograficamente na zona oeste da cidade do Rio de
Janeiro e está inserido tectonicamente no Domínio Costeiro, pertencente ao Terreno Oriental da Faixa Ribeira
Central. Os litotipos que formam o complexo foram gerados em eventos relacionados a Orogênese Brasiliana
(~600 Ma). As rochas encaixantes são formadas por gnaisses ortoderivados pré-colisionais, gnaisses ortoderivados
sin-colisionais e rochas metassedimentares. A formação dos granitoides e das rochas máficas está relacionada a
um estágio tardi- a- pós-D3 e seus principais representantes são o tonalito Tachas e o gabro Grota Funda
respectivamente. Em um evento magmático mais recente, tardi- a pós-colisional, ocorreu a formação do granito
Pedra Branca e do granito Favela. O granito Pedra Branca se encontra individualizado em quatro diferentes fácies:
Média-Homogênea, Bandada, Pegmatítica e Hololeucocrática. O objetivo deste trabalho foi gerar idades e obter
informações acerca do magmatismo, pelos métodos geocronológicos (U-Pb) e (Lu-Hf), para dez amostras
coletadas em diferentes regiões do complexo e associá-las com dados já existentes, a fim de contribuir para a
compreensão de seu contexto geológico evolutivo. As amostras são representativas de três diferentes litologias:
tonalito Tachas, granito Pedra Branca (três de suas quatro diferentes fácies) e granito Favela. Inicialmente as
amostras foram preparadas a partir dos processos de lavagem, secagem, britagem manual, cominuição em moinho
britador e moinho de discos, concentração de minerais pesados por bateia, mesa vibratória e líquidos densos e
separação magnética. Em seguida os grãos de zircão foram catados manualmente em lupa eletrônica e imageados
em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Com auxílio das imagens foram feitas análises utilizando
espectrômetro de massa LA-ICPMC-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Multicollector Mass
Spectrometer) para os métodos (U-Pb) e (Lu-Hf). As idades foram geradas a partir de diagramas concórdia para
U-Pb e, através do indicador petrogenético εHf, foram obtidas informações sobre a rocha fonte. Os resultados
gerados por este trabalho corroboraram com idades descritas por outros autores para as litologias granito Pedra
Branca e granito Favela, além de contribuírem para a discussão existente em relação ao acamamento magmático
formado pelas fácies Média-Homogênea e Hololeucocrática. A idade gerada para a litologia tonalito foi mais
jovem que a esperada, podendo ser explicada por uma má escolha de amostras, não sendo esta a melhor
representação para a litologia em questão, ou pelos erros apresentados pelo método, porém não foi considerada
uma idade inadequada. Uma associação entre a localização das amostras e as idades obtidas também foi feita, o
que pode indicar diferentes pulsos magmáticos. A continuidade dos estudos na região se mostra importante a fim
de contribuir com o entendimento da sua formação e evolução magmática e tectônica.

86
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O Domínio Sapucaia corresponde ao terreno tectônico Meso a Neoarqueano (2,95 – 2,73 Ga) que
ocorre entre o Domínio Carajás, a norte, e o Domínio Rio Maria, a sul, na Província Carajás. Consiste em
uma faixa E-W, com inflexões NE, que se estende de Água Azul do Norte até Sapucaia, no limite do Cráton
Amazônico com o Cinturão Araguaia. Levantamentos geológicos no extremo leste deste domínio
identificaram a existência de rochas granitoides intensamente deformadas, afetadas por zonas de
cisalhamento transcorrentes subverticais de direção dominantemente E-W. Na região predominam TTG
(Trondhjemito Colorado; 2,87 Ga) com tramas tectônicas típicas de fluxo plástico, com texturas miloníticas e
estruturas S-C com cinemática preferencialmente sinistral. Os aspectos de cominuição mineral são intensos.
Cristais de feldspatos mais resistentes à deformação geram texturas porfiroclásticas, comumente com
diminuição do ângulo entre a foliação “S” e o cisalhamento “C”, refletindo zonas de alto strain. Bandas de
cisalhamento E-W promovem dobras de arrasto ou deslocamentos do bandamento composicional dos TTG,
imprimindo tendência de paralelismo entre a foliação tipo bandamento e o cisalhamento. Dobramento do
bandamento composicional, com planos axiais concordantes com o cisalhamento também é verificado. São
reconhecidas dobras intrafoliais e rompimento de charneiras, com figuras estruturais do tipo bengalas. Veios
de leucogranitos associados aos TTG também se encontram dobrados, com feições de deslocamento,
transposição e boudinagem de seus flancos segundo a direção do cisalhamento. Apesar do predomínio de
marcadores de cisalhamento simples, em alguns afloramentos há evidências da atuação de deformação pura
progressiva, que ocasionou a transposição de estruturas. Dobras foram fechadas, gerando foliação plano axial
e, com o avanço da deformação, suas charneiras foram rompidas, dando lugar a um arranjo geométrico E-W,
concordante com o cisalhamento regional. Os estágios mais avançados da deformação marcam obliterações
de feições preexistentes, alcançando o paralelismo com a estruturação de cisalhamento, podendo, ainda,
gerar faixas com ultramilonitos. Embora os dados não sustentem conclusões sobre a evolução da deformação
regional, o quadro estrutural sugere que a implantação das zonas de cisalhamento transcorrentes se deu em
granitoides inicialmente deformados em um regime compressivo coaxial. O arranjo geométrico, incluindo
feições geradas por cisalhamento simples e por deformação pura, sugere que a deformação na área ocorreu
sob a influência de um regime transpressivo. Este regime poderia ter sido gerado pela interação oblíqua entre
dois blocos crustais, hoje representados pelo Domínio Rio Maria e o Domínio Carajás. Os dados contribuem
para o melhor entendimento da evolução tectônica regional e enriquecem as discussões de analogias do
Domínio Sapucaia com o Dominio Rio Maria em termos de associação litológica, principalmente pelo fato
de ser reconhecida uma expressiva existência de granitoides TTG, mas afetados por eventos de
retrabalhamento crustal.

87

SIGNIFICADO DE LINEAMENTOS MAGNÉTICOS NO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE:
RESULTADOS PRELIMINARES
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Dados de sensoriamento remoto do estado do Rio Grande do Sul demonstram a predominância de duas
direções preferenciais de lineamentos, distribuídos principalmente nas direções nordeste (NE) e noroeste (NW).
A maior importância dada aos lineamentos NE que cortam o Escudo Sul-rio-grandense (ESrg) deve-se ao fato de
serem as principais estruturas que compartimentam as associações petrotectônicas que registram a aglutinação do
Supercontinente Gondwana, formando o embasamento da Bacia do Paraná. Os lineamentos NW têm recebido
pouca atenção, dada a sua natureza predominantemente rúptil e influência aparentemente secundária. Trabalhos
mais recentes têm demonstrado a importância destes lineamentos de direção NW em termos de magnitude,
ocorrência e associação com mineralizações e aquíferos. Estruturas de direção NW, assim como o soerguimento
das áreas do ESrg, muitas vezes são creditadas ao Arco Estrutural de Rio Grande, o qual também tem recebido
pouca atenção. Porém, desde mapas e trabalhos antigos até os atuais, é possível observar a importância destas
estruturas de direção NW. Dados geofísicos aeromagnéticos recentes têm demonstrado a forte anomalia magnética
associada com esses lineamentos NW, assim como trabalhos de campo relatam a ocorrência de diques de direção
NW frequentemente associados ao vulcanismo basáltico da Formação Serra Geral da Bacia do Paraná, por vezes
cortando áreas mineralizadas no ESrg. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais resultados obtidos no
projeto de pesquisa intitulado “Investigação de Lineamentos Magnéticos no Rio Grande do Sul”, oriundos de
pesquisa bibliográfica (mapas geológicos), de dados de sensoriamento remoto (imagens de satélite e levantamento
aerogeofísico) e de trabalhos de campo. A parte inicial do projeto consistiu na construção de um banco de dados
(cartas topográficas, mapas geológicos e imagens de satélite) em um Sistema de Informações Geográficas (SIG)
no software QGis, determinando os principais lineamentos (principalmente NW) e catalogando diques de mapas
prévios. A segunda etapa consistiu no tratamento de dados aeromagnéticos e confecção de mapas de anomalias
magnéticas, com foco na Amplitude do Sinal Analítico, através do software Oasis Montaj®. Com isso, traçou-se,
de forma manual, os principais eixos de anomalias magnéticas, principalmente de direção NW. Estes dados foram
comparados com os dados obtidos em SIG, verificando-se principalmente a sobreposição dos lineamentos
magnéticos com lineamentos geomorfológicos e, sempre que possível, com a ocorrência de diques já mapeados.
A partir disto, trabalhos de campo foram realizados para a verificação e coleta de amostras, focando nos
lineamentos sobrepostos a diques já mapeados, bem como em anomalias magnéticas mais proeminentes sem
ocorrências já mapeadas dos mesmos. Os dados de campo demonstram que as rochas que se encontram sobre
alguns lineamentos magnéticos tratam-se de rochas ígneas plutônicas gabroicas, estruturadas sob a forma de
diques. A análise petrográfica identificou olivina-gabros, compostos por plagioclásio (labradorita), piroxênios
(clino>>orto) e olivina. Considerando os dados de mapeamentos prévios com os dados obtidos neste trabalho,
acredita-se que grande parte dos lineamentos de direção NW, contendo anomalias magnéticas e ocorrência de
rochas ígneas básicas, representam o enxame de diques alimentadores do vulcanismo da Formação Serra Geral da
Bacia do Paraná, controlado pelo Arco Estrutural de Rio Grande.
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Os orógenos Araçuaí e Ribeira constituem segmentos do complexo sistema orogênico desenvolvido
durante a formação do Gondwana Ocidental no Neoproterozoico Superior. Estes orógenos são muito distintos
em relação à sua configuração geotectônica, componentes litotectônicos e tempo de desenvolvimento.
Entretanto, o limite entre eles permanece sujeito a diversos questionamentos, devido à semelhança entre as
unidades litológicas de alto grau metamórfico de suas zonas internas e ausência de estruturas marcantes que
limitem diferentes configurações tectônicas. Uma característica do Orógeno Ribeira é a presença de arcos
magmáticos neoproterozoicos com contribuição mantélica juvenil: os arcos Rio Negro (790 - 600 Ma) e Serra da
Prata (856 - 838 Ma), que se estendem pelo estado do Rio de Janeiro na direção NE-SW e cuja continuação no
Sul do estado do Espírito Santo não é ainda determinada. De maneira semelhante, o Orógeno Araçuaí é
caracterizado pelo arco magmático continental Ediacarano (630 - 580 Ma), da Supersuíte G1 (granitos précolisionais), ou Arco Rio Doce, que se estende para Sul do Espírito Santo aproximadamente até a altura do
paralelo 21º S. Neste trabalho, apresentamos o resultado de estudos geocronológicos, geoquímicos e isotópicos
preliminares realizados no Sul do Espírito Santo, com o intuito de caracterizar a ambiência tectônica dos
diversos corpos graníticos aflorantes na região. Os granitos pré a sin- colisionais consistem em biotita
ortognaisses mesocráticos, de granulação média a grossa e composição granítica, tonalítica e granodiorítica, com
foliação penetrativa marcada pela orientação de biotita. Também é comum a presença de enclaves máficos
centimétricos a métricos. As rochas possuem afinidade geoquímica cálcio-alcalina, são metaluminosas a
ligeiramente peraluminosas e enriquecidas em elementos de terras raras leves (ETRL) em relação aos pesados
(ETRP), com pequenas anomalias negativas de Eu. Diagramas de discriminação tectônica indicam ambiente de
subducção a sin-colisional para a maioria dos corpos estudados. Datações U-Pb em cristais de zircão adquiridos
a partir de três amostras de corpos graníticos próximos às cidades de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim
revelaram idades Concórdias Tonianas (859,4 ± 7,0 Ma; 847,4 ± 7,9 Ma e 858 ± 11 Ma) e dados Lu-Hf
mostraram Hf(t) positivo, entre +10 e +14, juntamente com o TDMHf de 0,84 a 1,01 Ga. Tais características
sugerem a presença de rochas com contribuição mantélica juvenil, podendo ser relacionadas com o Arco Serra
da Prata (Orógeno Ribeira) no sul do Espírito Santo. Assim, a descoberta destas rochas na região é de grande
relevância para o entendimento da evolução tectônica da conexão Araçuaí-Ribeira, pois as diferentes idades,
composições geoquímicas e isotópicas, e os diferentes graus de contribuição mantélica juvenil versus crustal
retrabalhada de cada uma das unidades as tornam peças-chave para a compreensão da evolução dos dois
orógenos e da interação entre eles na zona de conexão. Estudos detalhados e sistemáticos estão em andamento
para melhor determinar a extensão e o significado destas rochas na região.
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O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental é um dos sistemas orogênicos neoproterozoicos-cambrianos formados
durante a amalgamação do Gondwana Ocidental. Como peculiaridade, possui natureza confinada, sendo
delimitado a leste, norte e oeste pelos crátons São Francisco e Congo. Na sua porção setentrional, no limite com
o cráton, o orógeno descreve uma ampla curvatura antitaxial denominada Saliência do Rio Pardo. Conectada a
oeste com o cinturão de dobras e cavalgamentos da Serra do Espinhaço, sua conexão a leste com a Zona de
Cisalhamento de Itapebi permanece como um dos setores menos investigados e compreendidos do orógeno.
Nesta região, quatro fases deformacionais podem ser cracterizadas. As duas primeiras registram uma deformação
progressiva que resulta em uma estrutura em flor assimétrica com vergência em direção ao cráton e ao núcleo
cristalino. Estruturas de direção N-S registram localmente um estágio tardio de encurtamento colisional. A
última fase, de natureza distensional, é marcada pela reativação normal sinistral da Zona de Cisalhamento de
Itapebi. Associado ao estágio colisional, ocorre um metamorfismo Barroviano, datado em c. de 565-575 Ma. A
fase distensional é marcada por um metamorfismo regional de baixa pressão, ocorrido em c. de 525-530 Ma. Na
região em estudo, a Zona de Cisalhamento de Itapebi divide dois domínios tectono-metamórficos. No primeiro
deles, M1, aflora o Grupo Macaúbas e é representado por uma paragênese de alto grau metamórfico, com
resquícios de cianita e patches de leucossoma ou fusão in situ, indicando excesso de material fundido ou
ausência de deformação após fusão parcial. No segundo deles, M2, aflora o Complexo Jequitinhonha, e é
representado por uma assembleia de pressão baixa a intermediária e portadora de sillimanita e cordierita,
sobrecrescendo granada. Nessa porção, uma fase final de retrometamorfismo é caracterizada por moscovita e
clorita pós-cinemáticas. A análise de microssonda no Domínio M2 revela um padrão de metamorfismo
regressivo, isto é, apresentam enriquecimento em grossulária e espessartina do centro para as bordas e padrão
inverso para almandina e piropo. O modelamento por Theriak-Domino revela também uma trajetória com
diminuição significativa de pressão, embora apenas ligeira de temperatura, atingindo o equilíbrio em c. de 4.5
kbar e 630 ºC. Integrando os dados de campo, a análise petrográfica e microestrutural, de química mineral e
modelamento termobarométrico, sugere-se para a região uma trajetória P-T-t-d horária, sobretudo sob condições
de diminuição de pressão. Contextualizando com a história tectono-metamórfica do Orógeno Araçuaí, propõe-se
o seguinte modelo evolutivo para a área de estudo. A primeira fase ocorre durante o estágio colisional, onde um
metamorfismo Barroviano é registrado sin-tectonicamente sob regime transpressivo dextral ao longo da Zona de
Cisalhamento de Itapebi. Dobras com eixo norte-sul representam o encurtamento final do orógeno, sendo
posterior ao pico de metamorfismo. Durante o colapso orogenético, devido ao afinamento crustal ascenção das
isotermas e intrusão de vários plutons graníticos, é impresso um metamorfismo regional de baixa pressão
(Buchan). Na área de estudo, esse estágio é marcado pela assembleia de cordierita e sillimanita e pela fusão
parcial, sobrepondo as paragêneses anteriores.
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A zona de cisalhamento Pernambuco Leste (ZCPE) é uma zona de cisalhamento destral que limita os
domínios Rio Capibaribe (subprovíncia Central) e Pernambuco-Alagoas (subprovíncia Sul) da Província
Borborema (Nordeste do Brasil). Este trabalho apresenta novos dados geoquímicos e geocronológicos de
ortognaisses que ocorrem através do segmento central da ZCPE. O embasamento, previamente mapeado como
ortognaisse Altinho, consiste de três ortognaisses distintos. A norte da ZCPE ocorre o ortognaisse Bezerros, um
biotita ortognaisse de composição granodiorítica a monzogranítica, com níveis locais ricos em biotita. Duas
amostras datadas apresentaram idades 207Pb/206Pb de 2111 ± 7 Ma e 2104 ± 8 Ma, indicando uma idade de
aproximadamente 2,1 Ga para a cristalização de seu protólito. Esta idade é semelhante às obtidas em estudos
anteriores para o Complexo Vertentes (2,13-2,09 Ga), principal unidade Paleoproterozoica do domínio Rio
Capibaribe, e similar às idades de ortognaisses que ocorrem imediatamente a sul da ZCPE (2075 ± 7 Ma e 2102
± 11 Ma), próximos à área de estudo. Assim como o Complexo Vertentes, o ortognaisse Bezerros apresenta
assinatura geoquímica de zona de subducção, sugerindo intrusão em um ambiente de arco magmático. Apesar
desta e de outras semelhanças geoquímicas, o Complexo Vertentes apresenta uma grande variação no teor de
sílica e assinatura cálcio-alcalina, enquanto o ortognaisse Bezerros apresenta alto teor de sílica e características
mais semelhantes à suíte TTG (tonalito-trondhjemito-granodiorito), em particular aos TTGs de baixa pressão,
apresentando todas as características de elementos maiores usualmente atribuídas aos mesmos. Devido a esta
afinidade, uma fonte similar pode ser inferida. Desta forma, sugere-se que o protólito do ortognaisse Bezerros
tenha sido gerado por fusão parcial de metabasaltos transformados em anfibolito. A sul da ZCPE, ocorrem dois
ortognaisses com idades semelhantes. Um ortognaisse granítico migmatizado não nomeado, com estrutura
estromática e mesossoma biotita monzogranítico, forneceu idade 206Pb/238U de 645 ± 3 Ma. O ortognaisse
Encruzilhada de São João, um hornblenda-biotita ortognaisse de composição monzogranítica, forneceu idade
206
Pb/238U de 639 ± 5 Ma. Esse ortognaisse é um pouco mais jovem do que o ortognaisse Altinho (657-652 Ma),
mas compartilha muitas semelhanças geoquímicas com o mesmo, sugerindo que suas gêneses estejam
relacionadas a fontes e/ou processos petrogenéticos semelhantes. Desta forma, o protólito do ortognaisse
Encruzilhada de São João deve ter sido alojado durante o início da orogênese Brasiliana, na transição entre os
ambientes extensional e contracional. Idades de 618 ± 12 Ma e 615 ± 17 Ma obtidas em bordas de grãos de
zircão dos ortognaisses granítico migmatizado e Encruzilhada de São João, respectivamente, são interpretadas
como a idade da aquisição da foliação gnáissica de baixo ângulo, que é truncada pela foliação milonítica da
ZCPE. Idades de 591 ± 4 Ma em um grão de monazita do ortognaisse Bezerros e de 575 ± 17 Ma em um grão de
zircão do ortognaisse Encruzilhada de São João são interpretadas como datando o funcionamento da ZCPE. As
evidências e semelhanças geológicas apresentadas pelos domínios Rio Capibaribe e Pernambuco-Alagoas
caracterizam a ZCPE como uma zona de cisalhamento intracontinental, nucleada em heterogeneidades crustais
preexistentes.
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A Faixa Seridó (FS), localizada na porção nordeste da Província Borborema (Brasil), é formada por uma
faixa de rochas metassedimentares de direção NNE-SSW, que foi deformada e metamorfizada no final do
Neoproterozoico, no ápice da Orogênese Pan-Africana/Brasiliana. Este trabalho tem o objetivo de empregar
dados gravimétricos e magnéticos para compreender a geometria estrutural da crosta superior-média desta faixa
e desta forma contribuir para o entendimento de sua evolução tectônica. Para isso, nós utilizamos abordagens
qualitativas e quantitativas de interpretação de dados aeromagnéticos de maior resolução e gravimétricos de
maior densidade de amostragem, em relação aos conjuntos de dados anteriormente disponíveis. A interpretação
qualitativa permitiu correlacionar dados geológicos e geofísicos da área. Por sua vez, as abordagens quantitativas
permitiram a modelagem das estruturas em profundidade. Realizamos a modelagem conjunta 2.5 D de perfis dos
dados gravimétricos e aeromagnéticos, guiada por medidas de susceptibilidade magnética e de densidade obtidas
no furo estratigráfico de Riacho Fechado (FDS001/CPRM), Currais Novos – RN. Fizemos ainda a inversão dos
dados aeromagnéticos com a ferramenta de inversão do vetor magnetização (VOXI-MVI). No mapa da anomalia
Bouguer residual, alinhamentos gravimétricos com direção NNE-SSW e que vergam para W ocorrem na porção
centro-sul da área e formam um emparelhamento de anomalias positivas e negativas. As anomalias gravimétricas
positivas estão geralmente associadas a afloramentos da Formação Seridó e, as negativas, a granitos
neoproterozoicos e quartzitos da Formação Equador. Na maioria dos casos, os limites das anomalias coincidem
com zonas de cisalhamentos de direção NE-SW, o que indica controle estrutural. Diversos antiformes e
sinformes também estão associados às anomalias. O emparelhamento de anomalias gravimétricas coincide com
uma anomalia magnética de longo comprimento de onda, de direção NNE-SSW, que também verga para W
próximo a Zona de Cisalhamento Patos (ZCP), e apresenta 155 km de comprimento e largura de até 68 km. Na
modelagem conjunta, os campos observados são ajustados por anomalias produzidas por corpos em forma de
lente de alta susceptibilidade magnética e baixa densidade. Estas lentes representam migmatitos e granitos não
homogêneos, com lóbulos mergulhantes (subverticais), compondo domos. A distribuição tridimensional de
susceptibilidade magnética obtida pela inversão dos dados aeromagnéticos também indica a presença de corpos
na forma de domos em profundidade. Dessa forma, os dados geofísicos sugerem a existência de estruturas
dômicas ao longo da porção centro-sul da FS, a exemplo do que ocorre nas proximidades da cidade de Santa
Luzia-PB (domo de Santa Luzia). As estruturas apresentam direção preferencial NE-SW, que verga para E-W
próximo a ZCP. Devido aos processos relacionados à denudação e ao intemperismo na área, ora o núcleo de
rochas domeadas, ora as calhas de metassedimentos estão expostos. Exemplos bem documentados de domos
gnáissicos na Faixa Variscana, Cordilheira Norte Americana, Himalaias e terrenos Pré-Cambrianos apresentam
semelhanças com esta forma de domeamento que ocorre.
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O Orógeno Araguaia representa parte da história de amalgamação e configuração do supercontinente Gondwana
no final do Neoproterozoico. As sequências metassedimentares que compõem o orógeno registram a história
tectônica de desenvolvimento e formação dessa unidade geotectônica. No entanto, estudos tectono-metamórficos
realizados nessas sequências são raros e os trabalhos existentes possuem cunho regional. O presente estudo
evidencia que as rochas da Formação Xambioá na área estudada são, em geral, xistos micáceos, xistos
quartzosos, xistos grafitosos e xistos carbonáticos, sendo que há também corpos metabásicos intercalados. Estas
rochas apresentam estruturas planares em três estágios: Sn-1 (definidas por dobras intrafoliais Fn), Sn (como a
xistosidade e o bandamento principais) e Sn+1 (como clivagem de crenulação e clivagem espaçada). A foliação
principal (Sn) na área estudada ocorre dobrada desde escala microscópica a regional, principalmente nos
arredores do Domo de Xambioá, dobramento esse associado às dobras Fn+1. As principais paragêneses nos
metapelitos da Formação Xambioá são quartzo + plagioclásio + muscovita + clorita, quartzo + plagioclásio +
biotita + muscovita + clorita, quartzo + plagioclásio + biotita + muscovita + granada e quartzo + biotita +
muscovita + cianita + estaurolita + granada + plagioclásio, as quais indicam metamorfismo do tipo Barrowiano,
variando da fácies xisto verde a anfibolito médio. Com base nos estudos geotermobarométricos de duas amostras
de metapelitos, uma no extremo NE e outra no extremo SW da área, caracterizou-se o metamorfismo da
Formação Xambioá na área estudada como de polarização normal, com condições mais altas de metamorfismo
no extremo SW (rochas estruturalmente abaixo) e mais brandas no NE. As estimativas geotermobarométricas
foram realizadas utilizando modelagem termodinâmica direta com a construção de diagramas de fases
isoquímicos no sistema MnNCKFMASHT. A amostra modelada no extremo NE corresponde a um
granada-biotita-muscovita xisto porfiroblástico com plagioclásio, enquanto a amostra do extremo SW é
representada por um estaurolita-granada-biotita-muscovita xisto com cianita. As condições PT estimadas para o
pico metamórfico nos extremos NE e SW da área variam de 8,9 a 9,6 kbar e 595 a 620°C e ~10 kbar e ~650oC,
respectivamente. Os anfibolitos, por sua vez, apresentam paragênese hornblenda + plagioclásio + granada ±
tremolita/actinolita, a qual também indica condições de fácies anfibolito médio. Nas rochas estudadas, as
paragêneses de pico metamórfico estão associadas texturalmente às estruturas Sn, enquanto as paragêneses
retrometamórficas, representadas essencialmente por clorita + muscovita + quartzo, são vinculadas às estruturas
Sn+1. As paragêneses retrometamórficas indicam resfriamento e possivelmente exumação parcial para condições
de fácies xisto verde durante a fase de dobramentos Dn+1. A polaridade metamórfica normal definida nesse
trabalho para as rochas entre Xambioá-TO/São Geraldo do Araguaia-PA e Santa Isabel do Araguaia-PA,
contrasta com a proposição de trabalhos anteriores que sugerem padrão metamórfico regional inverso
(metamorfismo aumentando de W para E) para todo o orógeno.
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A rare, major structure was identified in the Paleoproterozoic granulite terrains of the Luis Alves Craton,
southern Brazil, designated ‘Pomerode dome’. The large (90 x 50 km) structure showed in the 2011 highresolution aeromagnetometric survey by the Geological Survey of Brazil (CPRM). Understanding the evolution,
including formation and exhumation of the dome, is a major contribution to crustal evolution at the end of the
Trans-Amazon Orogeny (2.35-2.00 Ga). The study required varied methodology, from aeromagnetic data
interpretation, field survey, petrography and rock geochemistry. From total magnetic intensity (TMI) and first
vertical derivative (FVD) of the TMI images, we delimited structures, extension and geometry of the granulitegneiss dome. The elliptic shape has major axis in E-W direction reaching 90 km; the dome is delimited by firstorder magnetic lineaments. Both TMI and FVD images show ellipsoidal shape along the body characterized by
high magnetic anomaly and curvilinear second order magnetic lineaments. Outside the dome, magnetic response
is a mix of responses from granulites, granitoids and basins, that show different, linear magnetic anomalies and
second order magnetic lineaments. The Pomerode dome comprises Archean-Paleoproterozoic granulite rocks
from Santa Catarina Granulite Complex (SCGC) and Paleoproterozoic granites, all contained in the Luis Alves
Craton. The SCGC is composed by metapyroxenite, mafic and felsic granulites and paragneiss with quartzite and
banded iron formation. Paleoproterozoic granites are concentrated in the western sector of the dome, covered to
the west by Paraná basin sediments and volcanics. Near the granulites, granites are gneissic and foliated with
dioritic to granodioritic composition and diffuse contacts. In the western portion, rocks are granitic, some alkali
feldspar porphyritic, without banding and less foliated. Geochemistry of rocks is of mantle affinity from a
divergent plate setting (tholeiitic rocks N-MORB type, metapyroxenite) with exhalative component (banded iron
formation rich in Mn), and volcanic arc in a convergent plate boundary (calk-alkaline rocks, mafic and felsic
granulites). Structural measurements in the field show variation of foliation and banding correlated with
curvilinear second order magnetic lineaments of the dome, thus, structures seen in aeromagnetic and that shape
the Pomerode dome are a direct response of the structural geology of the granulites. Shear zones that delimit the
dome also correspond to first-order magnetic lineament. The presence of the Pomerode dome and its
metamorphic characteristics are the fingerprint of an orogen, representing its roots and metamorphic core
complex. The geometry with asymmetric petrotectonic assemblage with a predominance of high-grade
metamorphic rocks and a concentration of granite rocks in the western sector of the dome support an exhumation
by detachment faulting with an oblique component, consequence of strike-slip shear zones. This process made
possible the exhumation of the metamorphic core complex, which requires a significant vertical crustal flow,
also influenced by processes of density change and gravitational instability. Exhumation of the Pomerode dome
was related to Paleoproterozoic post-orogenic transtension at the end of the Trans-Amazon Orogeny.
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O Orógeno Araçuaí insere-se na porção setentrional da Província Mantiqueira e sua evolução está relacionada aos
processos de amalgamação do paleocontinente Gondwana Ocidental (Ciclo Brasiliano) durante a transição
Neoproterozoico-Cambriano. O orógeno possui uma geometria confinada em relação aos crátons São Francisco e
Congo, e sua evolução é marcada por metamorfismo de alta temperatura e intensa atividade magmática durante
mais de 100 Myr. A fase final da evolução do orógeno é caracterizada por um magmatismo pós-colisional (520 a
490 Ma) com a intrusão de rochas máficas a félsicas, incluindo olivina gabros, noritos, monzogabro-noritos,
dioritos/monzodioritos, tonalitos, granodioritos, charnockitos, granitos, além de sienitos e monzonitos. A leste da
cidade de Colatina, Espírito Santo, afloram rochas máficas noríticas a gabróicas e charnockitos associados a esse
magmatismo pós-colisional, as quais são agrupadas no Plúton São Gabriel de Baunilha (PSGB), objeto de estudo
desta pesquisa. As rochas do PSGB são intrusivas em rochas paragnáissicas de alto grau do Complexo Nova
Venécia com contatos difusos, demonstrando processos de assimilação das rochas encaixantes. Análises
petrográficas e litogeoquímicas de rochas representativas do PSGB foram realizadas com o intuito de detalhar a
petrogênese do plúton no contexto do magmatismo pós-colisional do Orógeno Araçuaí. Em termos mineralógicos,
as rochas estudadas possuem uma assembleia mineralógica principal composta por plagioclásio, ortopiroxênio,
clinopiroxênio, biotita e hornblenda, com apatita subordinada. As rochas apresentam texturas fanerítica grossa,
holocristalina e levemente equigranular, além de mirmequitas, feições sieve nos cristais de plagioclásio e
exsoluções de óxidos de Ti nos cristais de piroxênio. No entanto, a variabilidade mineralógica modal nas amostras
estudadas permitiu a distinção de quatro fácies para o PSGB: norito, norito gabróico, gabro norítico e gabro. Os
dados litogeoquímicos para 5 amostras indicam composição básica e tendência alcalina, nos limites dos campos
das séries alcalinas e subalcalinas. Os diagramas Haker sugerem uma leve tendência de evolução por processos de
cristalização fracionada e o diagrama multielementar de ETRs revela padrões enriquecidos de elementos terras
raras leves em relação aos terras raras pesados e anomalias leves a moderadas (0,68 a 0,80) de Eu. Os diagramas
discriminantes baseados em elementos incompatíveis, particularmente ETRs pesados e HFSE, indicam fontes
mantélicas profundas, baixo volume de fusão e granada no resíduo para a geração dos magmas gabro-noríticos do
PSGB. Razões Th/Nb, Th/Ta, Ce/Pb e Y/Nb sugerem afinidades das rochas estudadas com basaltos de ilhas
oceânicas (OIB), com possível contaminação/assimilação de material crustal. Considerando os dados
apresentados, os magmas máficos do PSGB podem ser interpretados como gerados por pluma mantélica profunda
que fundiu manto enriquecido por material crustal reciclado ou fontes de OIB com assimilação/contaminação
crustal durante a fase de ascensão e colocação dos magmas.
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Na região leste do estado de Minas Gerais, associado a porção oriental do Orógeno Araçuaí, ocorre o Grupo Rio
Doce, sendo uma sucessão de rochas metavulcanossedimentares seccionadas por plútons G1 cálcio alcalinos
supracrustais derivados do arco magmático Rio Doce, descendente da orogenia pré-colisional (630 -580 Ma) no
início do Ediacarano. O histórico de investigações realizadas na região do Orógeno Araçuaí foi importante para
os primeiros balizamentos acerca da evolução tectônica-estrutural deste compartimento, delimitando o limite
com o Cráton São Francisco e descrevendo de forma regional o embasamento, as bacias precursoras, arcos
magmáticos e seus produtos. Necessitando-se de maiores estudos e tendo em vista o detalhamento local destes
compartimentos, o presente estudo tem como foco a caracterização litoestrutural dos componentes geotectônicos
do arco magmático Rio Doce, presentes entre Governador Valadares e Galileia, no leste do estado de Minas
Gerais. Corpos cálcio-alcalinos como os plútons G1 do Orógeno Araçuaí estão diretamente ligados a arcos
magmáticos vulcânicos de margem ativa resultando no desenvolvimento de bacias retro-arco alimentadas por
processos vulcanossedimentares. Os plútons que integram a suíte G1 são caracterizados por milonitos-gnaisses e
ortognaisses tonalíticos que apresentam foliação regional, muitas vezes milonítica e com o bandamento gnáissico
paralelo a foliação regional, além de possuírem indicadores cinemáticos como sigmoides de porfiroclastos de
feldspato. Os produtos vulcanoclásticos derivados da edificação do arco deram origem ao Grupo Rio Doce,
sendo esse formado por quatro formações, da base para o topo, Palmital do Sul, Tumiritinga, São Tomé e João
Pinto. Na sessão investigada constatou-se a presença de ortognaisses e milonito-gnaisses quartzo-feldspáticos,
níveis de biotita variando entre 5 a 20% e minerais acessórios, como sillimanita, granada, anfibólio e piroxênio.
Nesta porção, aparentemente relacionado com a granitogênese pré-colisional do Orógeno Araçuaí, detalhes
importantes foram notados quanto ao seu controle estrutural, sendo observados estruturas como enclaves máficos
rotacionados, foliação S-C, além das atitudes de mergulho das camadas sempre balizadas na direção SEE–
NWW, evidenciando o sentido de movimentação para oeste em direção ao Cráton São Francisco nesta região do
orógeno. Também foram caracterizados litotipos metavulcanossedimentares da Formação Tumiritinga, através
de feições características que compõem estes materiais. Estes corpos possuem a mesma orientação estrutural dos
corpos descritos anteriormente, durante toda sua extensão, porém atingem mergulhos maiores, principalmente
próximo ao contato com o representante G1 (Tonalito Galileia) a extremo leste da área de estudo, podendo
indicar faixas de empurrão no contato entre eles. Essa unidade é composta majoritariamente por xistos, com
aspecto gnáissico e mineralogia baseada em quartzo, plagioclásio, biotita, além de acessórios como sillimanita e
muscovita. A partir das evidências investigadas, permitiu-se confirmar um cenário de evolução geotectônica com
a edificação do arco magmático pré-colisional Rio Doce do Orógeno Araçuaí, dando origem aos componentes
G1 e a Formação Tumiritinga, onde necessariamente, devido a sua configuração estrutural, indicam ter passado
pelo mesmo evento de deformação e metamorfismo regional em consequência da evolução do orógeno.
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No Domínio Pernambuco-Alagoas (DPEAL) da Província Borborema (NE do Brasil) são poucas as
ocorrências de rochas de idade Criogeniana (720-635 Ma) reportadas na literatura. Na parte leste do DPEAL,
ortognaisses desta idade foram cartografadas como ortognaisse Altinho (652-657 Ma). Estes ortognaisses, a
partir de suas características estruturais e litogeoquímicas, caracterizam um evento extensional Criogeniano
imediatamente precedendo a Orogênese Brasiliana. O Complexo Cipriano, aqui descrito, representa a pr imeira
ocorrência de ortognaisses pré-Brasilianos na parte oeste do DPEAL. Este complexo consiste em
biotita±anfibólio ortognaisses e migmatitos de granulação média a grossa, com composição monzogranítica a
granodiorítica associados com rochas metassedimentares do Complexo Cabrobó. Enclaves e níveis anfibolíticos
caracterizam o caráter bimodal desta unidade. Três amostras foram datadas por LA-ICP-MS (U-Pb em zircão).
Um ortognaisse de composição monzogranítica e um ortognaisse de composição granodiorítica apresentaram
idades 206Pb/238U de 653 ± 3 Ma e 645 ± 5 Ma (2σ), respectivamente. Uma amostra de anfibolito forneceu idade
206Pb/238U semelhante à esta última (646 ± 8 Ma). Os cristais de zircão das amostras analisadas são euédricos a
subédricos, com zonação oscilatória e altas razões Th/U (Th/U>0,2), caracterizando o caráter ígneo e, portanto,
as idades obtidas correspondem à de cristalização de seus protólitos. Os dados geoquímicos mostram que as
amostras são metaluminosas, com as análises plotando principalmente no campo das rochas shoshoníticas no
diagrama SiO2 vs K2O. Diagramas de multielementos normalizados pelo manto primitivo apresenta anomalias
positivas de Th, U, La, Ce, Pr, Nd e Dy e anomalias negativas de Nb, Pb, P e Ti. Os diagramas de elementos
terras raras (ETR) normalizados pelo condrito são caracterizados por moderada razão ETR leves/ETR pesados
(LaN/YbN = 3-29) e por anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 0,7-1). Em diagramas discriminantes de ambientes
tectônicos, as análises do Complexo Cipriano plotam principalmente no campo de granitos de ambiente
intraplaca. Considerando a associação do Complexo Cipriano com rochas metassedimentares do Complexo
Cabrobó, cuja idade máxima de deposição é 700-650 Ma, é possível interpretar que a intrusão do seu protólito
ocorreu durante uma fase extensional concomitante com a deposição dos sedimentos. As similaridades entre os
ortognaisses criogenianos que ocorrem nas partes leste e oeste do DPEAL, além de suas relações com rochas
supracrustais criogenianas, sugerem que ambas as partes do DPEAL apresentam mesma evolução tectônica,
tendo sido sujeitas a uma fase extensional poucos milhões de anos antes da deformação contracional que marca o
início da Orogênese Brasiliana (c. 630 Ma) nessa porção da Província Borborema.
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Margens continentais passivas podem ser divididas em margens vulcânicas e margens pobres em magmas
(magma-poor margins). Grande variação crustal e litosférica pode ser observada nas margens pobres em
magmas, controlada essencialmente pelo estado termal da crosta previamente à extensão. Dentre essas variações,
destacam-se a presença ou ausência de domínios hiperestendidos e domínios de manto litosférico continental
exumado. As margens pobres em magma com domínios de crosta continental extremamente afinada (< 10 km de
espessura), superiores a 100 km de extensão, são conhecidas como margens hiperestendidas. As margens
hiperestendidas são compostas dominantemente por crosta fortemente modificada, caracterizada por
remanescentes estirados da crosta superior original, sobrepostas por sedimentos distais, tipicamente de
granulometria fina. Essas características tornam margens hisperestendidas tipos crustais anomalamente ricos em
elementos produtores de calor (ou elementos radiogênicos, como K, U e Th), concentrados não apenas por
processos magmáticos na crosta superior, mas também por processos sedimentares de segregação hidráulica por
transporte de longas distâncias de sedimentos finos. O papel da herança estrutural dos diferentes tipos de
margens continentais em processos orogenéticos tem sido explorado de maneira consistente, sobretudo para os
Alpes e Pirineus. No entanto, as implicações da herança composicional das margens continentais não obtiveram
ainda os mesmos holofotes. Orógenos quentes são orógenos caracterizados por gradiente geotérmico alto,
metamorfismo de fácies granulito, chegando a condições extremas de metamorfismo de ultra-alta temperatura, e
normalmente possuem duração de várias dezenas de milhões de anos. Diversos trabalhos sugerem que a
distribuição e concentração de elementos produtores de calor na crosta, assim como baixas taxas de erosão,
podem explicar as condições extremas de temperatura e longa duração dos orógenos quentes. Com o intuito de
explorar as implicações da herança composicional de dois tipos de margens continentais em orógenos
colisionais, foram simulados, em modelo numérico 2D termo-cinemático, dois cenários para representar a
inversão de margens continentais hiperestendidas e margens uniformente estiradas. Os dois modelos
compreenderam fases de extensão (30 milhões de anos), compressão (80 milhões de anos) e quiescência
tectônica (190 milhões de anos). Na fase de quiescência tectônica, as partículas são afetadas apenas por
condução térmica e advecção induzida por erosão, considerando isostasia local. Na comparação dos dois
cenários, as temperaturas máximas atingidas pelas partículas no domínio central do orógeno formado pela
inversão das margens hiperestendidas, são mais de 300 oC maiores que no cenário de inversão das margens com
extensão uniforme. No caso das margens hiperestendidas, a duplicação da crosta superior (domínio
hiperestendido) induz o deslocamento das isotermas em direção à superfície, concomitantemente à exumação por
erosão. No cenário de inversão das margens hiperestendidas, condições de temperaturas acima de 700 oC
(suprasolidus) na crosta média foram mantidas por mais de 100 milhões de anos. Dados petrocronológicos
compilados do Orógeno Araçuaí, sudeste brasileiro, são compatíveis com os dados obtidos no cenário de
inversão de margens hiperestendidas, abrindo novas possibilidades de interpretações geodinâmicas para esse
orógeno quente vinculado ao Ciclo Brasiliano.
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As colisões registradas na porção central da faixa móvel Ribeira são marcadas por uma história
deformacional singular, resultante do imbricamento de diversas lascas tectônicas em direção ao cráton São
Francisco, individualizadas em quatro terrenos tectonoestratigráficos. A última colisão ocorrida neste cinturão
orogênico em ~ 530 Ma, conhecida como Orogênese Búzios, foi responsável pelo desenvolvimento de uma
história deformacional complexa das rochas localizadas no limite entre os terrenos Oriental e Cabo Frio. Este
limite é marcado por um contato de empurrão entre o embasamento paleoproterozoico, constituído pela porção
remanescente do Cráton de Angola no continente sul americano, denominado de Complexo Região dos Lagos, e
uma sequência metassedimentar de idade neoproterozoica. As rochas supracrustais foram individualizadas em
duas unidades: cordierita-granada-biotita gnaisse, descrito como gnaisse kinzigítico na base, e (granada)sillimanita-biotita gnaisse, denominado de sillimanita-biotita gnaisse Serra do Palmital no topo. Quando do
avanço da última colagem brasiliana, após a colocação dos ortognaisses Região dos Lagos sobre as unidades
metassedimentares, estas foram submetidas a uma deformação intensa à medida que foram empurradas contra
um núcleo cristalino rígido, representado pelas rochas ortoderivadas do Complexo Tinguí. Como resultado
houve o desenvolvimento de um padrão estrutural complexo associado a superposição de estruturas, cujas
singularidades estão relacionadas à geometria e reologia dos núcleos cristalinos envolvidos na deformação das
unidades supracrustais, além da mudança na direção e mergulho da superfície de empurrão. A análise estrutural
realizada na porção sudoeste do contato entre os metassedimentos do terreno Oriental e dos ortognaisses Região
dos Lagos do terreno Cabo Frio, demonstrou que a variação da atitude do contato do empurrão é atribuída a uma
sequência de dobramentos, resultante de um contínuo encurtamento crustal com sentido de transporte para NW.
Três fases de deformação foram descritas, sendo a fase D1 interpretada como associada à colocação do
embasamento sobre a sequência metassedimentar, formando uma xistosidade fina paralela ao acamamento, nas
unidades metassedimentares e um bandamento gnáissico os ortognaisses. Nesta fase D1 foram formados veios
anatéticos subparalelos à xistosidade/bandamento S1. A fase D2 foi a mais expressiva e responsável pela
estruturação principal da área. Seguiu-se um intenso dobramento da foliação S1 e a formação de uma xistosidade
grossa paralela à superfície axial S2. Uma estrutura antiformal foi desenvolvida nos estágios cedo/sin-D2,
redobrada posteriormente no estágio tardi-D2, durante o qual os elementos lineares e planares gerados
previamente foram rotacionados para uma nova posição. Durante a fase D3 uma série de dobras irregulares com
geometria em leque se desenvolveu nas rochas metassedimentares, redobrando a superfície axial das dobras D2,
e gerando localmente zonas de cisalhamento íngremes de direção NE-SW. O fator responsável pela geometria
principal é interpretado como relacionado ao batólito granítico do Complexo Tinguí, cuja forma e contraste
reológico, provocaram o redobramento do antiforme descrito.
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Este trabalho tem como objetivo estudar os diques anfibolíticos da Suíte José Gonçalves, de natureza e
origem ainda pouco compreendidas, a fim de contextualizá-los na evolução tectônica do Orógeno Ribeira.
Estes corpos máficos cortam o embasamento ortognaissico orosiriano do Domínio Tectônico do Cabo Frio,
estando metamorfisados e deformados em conjunto devido à orogenia Búzios no Cambriano. As unidades
litoestratigráficas supracrustais do Neoproterozoico (Grupo Búzios-Palmital-Forte de São Mateus) estão em
contato tectônico com o embasamento e os diques anfibolíticos, na forma de nappes, portanto não são
intrudidas pelos mesmos. Este trabalho apresenta novos dados de caracterização destes corpos máficos
através de estudo detalhado de campo, confecção de croquis através de imagens de drone, descrição
petrográfica das amostras (macro e micro), interpretação das assembleias minerais, análises em microssonda
eletrônica e geoquímica de rocha total. Nos domínios menos deformados, o contato primário entre os diques e
o embasamento é reconhecido com feições corta-corta, como pontes, ramificações e xenólitos. Os contatos são
retos na maioria das vezes, mas em certos locais são curvados, deixando dúvidas com relação a sua
natureza primária ou secundária (tectônica). Os diques variam de 5 centímetros até 5 metros de espessura
com granulação média a fina, muitas vezes deformados localmente formando boudins e dobras. A
mineralogia essencial dos diques é hornblenda (pargasita) e plagioclásio (albita e andesina), e os minerais
acessórios incluem diopsídio, ilmenita, biotita, clorita, rutilo, apatita, titanita, epidoto, granada (almandina),
opacos e zircão. As texturas metamórficas são granoblástica, marcada por cristais granulares de plagioclásio e
nematoblástica, definida pelo alinhamento dos cristais de hornblenda. A assembleia mineral de pico
metamórfico é constituída por hornblenda+diopsídio+granada+plagioclásio+quartzo, referente à fácies
granulito. Mesmo com a recristalização na fácies granulito, a variação de tamanho de grão entre borda e
centro do dique parece estar preservada. Próximo aos corpos máficos mais espessos, o embasamento
granítico apresenta uma textura seriada a pórfira preservada, com minerais estirados indicando zonas
miloníticas. Pelo menos duas hipóteses são aventadas: (1) a textura é primária, portanto o embasamento é
afetado pelo calor da intrusão; (2) a textura é secundária, o embasamento deforma mais no contato devido à
concentração da deformação nesta descontinuidade pré-existente. Análises geoquímicas em rocha-total
apontam para uma assinatura toleítica, tipo N-MORB. Segundo estudos preliminares, os protólitos foram
cristalizados entre 590-560 Ma, posicionando este magmatismo básico em um contexto pré a sin-colisional
ao orógeno Búzios. Está em investigação a contextualização tectônica da ocorrência de magmatismo do tipo
MORB em um ambiente colisional. Este trabalho é financiado pelo projeto “Evolução tectônica de um
orógeno colisional no Cambro-Ordoviciano (545 a 440 Ma): estudo de caso no setor SE do Orógeno Ribeira
– Brasil” do Edital UNIVERSAL CNPq n. 427676/2016-9.
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O Terreno Jaguarão é o domínio tectônico mais meridional do Cinturão Dom Feliciano, no sul do Rio
Grande do Sul, com sua contraparte em território uruguaio denominado Terreno Punta del Este. O Terreno
Jaguarão tem forma alongada segundo a direção NE-SW, cobrindo uma área de aproximadamente 3.500 km2.
É composto pelo Complexo Arroio Telho, constituído por xistos pelíticos polideformados de médio grau
metamórfico, intrudidos por corpos tabulares de granitoides peraluminosos; pelo Complexo Arroio Grande;
composto por rochas metassedimentares, e metamáficas a ultramáficas, e pelo Granito Bretanha, plúton situado
na porção central do terreno, de composição sieno- a granodiorítica e textura equigranular média a porfirítica.
O Terreno Jaguarão tem seu limite definido pela Zona de Cisalhamento Arroio Grande, a partir da qual para
norte afloram os granitoides do Batólito Pelotas, onde no seu interior ocorrem mega-xenólitos do
embasamento, essencialmente composto por metassedimentos, como os quartzitos e xistos do Complexo
Guarda Nova, encontrados na cidade de Herval. Este complexo também apresenta associações minerais
indicadoras de médio a alto grau metamórfico. Foram realizadas análises U-Pb por LA-ICP-MS em quatro
amostras de sillimanita-estaurolita-granada-mica xistos do Complexo Arroio Telho e duas amostras de micaxisto milonítico e muscovita quartzito do Complexo Guarda Nova. As populações de zircão detrítico do
Complexo Arroio Telho mostraram idades de proveniência predominantemente Mesoproterozoica, com idades
subordinadas do Paleoproterozoico e Neoproterozoico, atingindo o limite inferior do período Criogeniano. Os
cristais de zircão do quartzito do Complexo Guarda Nova apresentaram conjuntos de idades concentradas no
Paleoproterozoico e Mesoproterozoico, enquanto o mica xisto apresentou uma grande concentração de cristais
de zircão de idade Neoproterozoica (Ediacarano), com ocorrência muito subordinada de grãos com idades
meso- e paleoproterozoica. As idades dos cristais de zircão obtidas nas amostras do Complexo Arroio Telho
indicam uma proveniência não identificada em unidades do Escudo Sul- Rio-Grandense. A principal área
fonte de sedimento para a bacia precursora deste complexo metamórfico seriam os cinturões orogênicos do
leste africano, o que poderia caracterizar o domínio como um terreno exótico acrescido ao Cinturão Dom
Feliciano. Esse padrão de idades de proveniência é bastante similar ao encontrado em amostras de
metassedimentos do Grupo Rocha do Terreno Punta del Este no Uruguai. Por sua vez, as idades obtidas nos
metassedimentos do Complexo Guarda Nova, sugerem uma proveniência de fonte de material erodido dos
granitoides do Batólito Pelotas numa possível associação de bacia intra-montana, formando os xistos da base
com idade predominantemente neoproterozoicas que evoluem para populações de idades
meso/paleoproterozoicas como observados nos quartzitos no topo da sequencia, o que pode indicar que durante
a evolução da bacia esta pode ter recebido material de fontes similares às encontradas nos metassedimentos do
Terreno Jaguarão.
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O domínio geotectônico Terreno Jaguarão se localiza no segmento meridional do Cinturão Dom
Feliciano na região sudeste do Rio Grande do Sul. Anteriormente a área de ocorrência do terreno era definida
como a porção sul do Batólito Pelotas, cinturão granítico com xenólitos de rochas supracrustais, gnaisses e
migmatitos. O Terreno Jaguarão possui extensa sucessão de rochas metassedimentares, com frações de rochas
metamáficas/ultramáficas e granitos peraluminosos intrusivos. Devido a complexa associação litológica, além
de consideráveis diferenças nas assinaturas geofísicas evidenciadas em mapas aeromagnetométricos e
gravimétricos foi proposta sua individualização e correlação com o Terreno Punta del Este, que ocorre na
porção leste do Uruguai. O Terreno Jaguarão tem seu limite norte com o Batólito Pelotas definido pela Zona
de Cisalhamento Arroio Grande. Durante trabalhos de mapeamento realizados pela CPRM/Serviço Geológico
do Brasil abrangendo partes do Terreno Jaguarão e do Batólito Pelotas, foram estudados e caracterizados os
granitoides de ambos os domínios, dos quais foram selecionados amostras para datação pelo método U-Pb em
zircão por LA-ICP-MS. O Granito Bretanha ocorre no interior do Terreno Jaguarão, é um plúton de
composição granodiorítica a sienogranítica de cor cinza a rósea, com textura equigranular média a
heterogranular grossa, e níveis ricos em megacristais de K- feldspato definindo uma incipiente foliação de
fluxo magmático e, localmente, bandas de cisalhamento. Os dados U-Pb em zircão obtidos para o Granito
Bretanha indicam uma idade de cristalização de 572 ±5 Ma. A Suíte Três Figueiras ocorre no limite do
Terreno Jaguarão com o Batólito Pelotas, seguindo a Zona de Cisalhamento Arroio Grande. Os corpos de
granitos a duas micas (muscovita e biotita) tem forma tabular e são concordantes com a foliação milonítica.
Os granitos têm composição sienogranítica e caráter químico peraluminoso, com granada, turmalina e
monazita como minerais acessórios. A análise dos cristais de zircão de um corpo de leucogranito a duas
micas resultou em uma idade de cristalização de 573 ±5 Ma. No interior do Terreno Jaguarão, a unidade de
maior expressão territorial é o Complexo Arroio Telho, composto por metassedimentos de médio a alto grau
metamórfico intrudidos por lentes de granitoides que ocorrem tanto de forma concordante e discordante à
foliação metamórfica. Foram selecionadas amostras de duas de biotita- muscovita monzogranitos com granada,
cuja análise das razões de U-Pb em cristais de zircão forneceram idades de 575 ±5 Ma e 576 ±7 Ma. A Suíte
Pinheiro Machado é a maior unidade em área de ocorrência no Batólito Pelotas, possui composição
expandida variando de dioritos a sienogranitos, muitas vezes deformada e com presença de xenólitos máficos e
gnáissicos. O biotita monzogranito analisado provem do município de Herval e apresenta uma orientação
mineral de fluxo e deformação de baixo grau. A análise dos cristais de zircão desta amostra resultaram na
idade de cristalização de 633 +4 Ma. As idades determinadas neste estudo mostram que os granitoides
associados ao Terreno Jaguarão, seja no interior ou no limite do mesmo, são mais jovens do que a média dos
granitóides do Batólito Pelotas (com predomínio de idades entre 630 e 590 Ma), o que denota que a colocação
do terreno ocorreu mais tardiamente que os demais domínios, no contexto da formatação do Cinturão Dom
Feliciano no sul do Brasil e leste do Uruguai.
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The early Brasiliano post-collisional magmatism in the Dom Feliciano Belt at Santa Catarina Shield
is marked by an intense acid plutonic magmatism with basic related rocks. It´s best represented by the
granitic plutons placed along the Major Gercino Shear Zone or intrusive in the Brusque Complex (BC).
These acid rocks are very well characterized by the several authors, who worked on a large variety of
granites as Porto Belo, Zimbros, Valsungana, Nova Trento, Itapema, Corre Mar and others. Although the
large amount of geochronological data obtained for the post-collisional granitic rocks, there is a scarcely of
information for the basic rocks related to this period. Diabase related to the post-collisional period was
found at Botuverá region intruding the metavolcano-sedimentary rocks of the Brusque Complex (BC).
These dykes have sharp contacts with the BC rocks, massive structure and igneous textures ranging from
very fine equigranular to porphyritic with the presence of large tabular phenocrysts of plagioclase. These
field features indicates that these dikes wer e placed after the main metamorphism associated to orogenic
period that affected the BC, interpreted as a collisional event with conditions varying from lower greenschist
to upper amphibolite facies. The diabase have basic composition and geochemical affinities to the tholeiitic
series, with a significant enrichment in light rare- earth elements (LREE) and large ion lithophile elements
(LILE) such as Cs, Rb, Ba, K and Sr, and negative anomalies for high-field-strength elements (HFS) such
as Nb, Ta, U and T. Except for higher values of K, these features are similar to those found in postcollisional basaltic volcanic rocks of Camaquã and Campo Alegre Basins. The widely dispersed values of
εNd(618), ranging between -13.74 and +5.52, highlights the heterogeneity of the source and reinforces the
importance of a crustal component in the generation of these rocks, feature widely described in postcollisional rocks. A concordant U-Pb zircon age of 618 ±8.7 Ma using the LA-ICP-MS method was obtained
in zircon crystals of a diabase dyke from region of the Barra do Areia, near to Botuverá city. Another age
for the basic magmatism, presented by a sample of qzo-monzodiorite (dike) intrusive in Rio Pequeno
Granite yielded a concordant U-Pb zircon age of 626 Ma. These ages allow to establishing the start of the
early post-collisional basic magmatism in the Dom Feliciano Belt at Santa Catarina Shield around 626-618
Ma.
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The Paranaguá Terrane is mainly constituted by an arc-related granitic complex, spread in a large NE-SW
elongated stripe, located in Southern Ribeira Belt, Southeastern Brazil. The country rocks of these granites occur
as a disrupted folded belt composed of metasedimentary rocks and gneissic-migmatitic rocks in split basement
nuclei. The integration of structural and geophysical (gammaspectrometry and magnetometry) data from the
Paranaguá Terrane and the near tectonic units, suggests that the deformation in the study area was strongly
controlled by the geometry of the Luis Alves Microplate, as well as the northern part of Dom Feliciano Belt,
which partitioned the regional tension and created two domains with different structural pattern: southern and
northern Paranaguá. The southern part of the Paranaguá Terrane is characterized by high angle tectonics with the
predominance of transcurrent shear zones comprising a sinistral kinematic with oblique component, which is
marked by the coexistence of strike-slip and oblique stretching lineation. The northern portion is dominated by
low to medium angle tectonics with thrust shear zones representing a large front collision, with north-northwest
convergence and oblique components. The transition between these two distinct tectonic styles is given b y N-S
faults associated with a sinistral transpressive regime. Data from mineral chemistry, paragenesis and
pseudosections indicates that the Paranaguá Terrane supracrustals rocks from Rio das Cobras Succession
evolved in a clockwise metamorphic path with an initial event (T1 – 640 to 600 Ma) of pressure peak related to
thrust and transpressional system, which evolved to a temperature peak episode (T2 – 620 to 580 Ma) related to
a sinistral transpressional regime and controlled by the thermal flow inputted by Morro Inglês Suite. Monazit e
dating from paramigmatites indicate metamorphic peak around 599 ± 5 Ma for this episode. The last event (After
580 Ma), still in debate in relation to the tectonic regime characteristics and evolution, is related to the low
temperature reworking features and low temperature mylonitization that partially consumed the prior crystallized
paragenesis and is directly related to the proximity of the shear zones. Therefore the structural and petrographic
aspects in the Terrane also suggests a main progressive deformation phase D1 phase that was divided in three
main stages: i) early D1 – related to the main stage of granitic crystallization and regional green-schist
metamorphism; ii) middle D1 – represented by the emplacement of granitic bodies through shear zones and
high-T paragenesis and dynamic recrystallization; iii) late D1 – cooling of the system and low-T rework
especially in the vicinity of the shear zones.
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O sistema orogênico Araçuaí – Congo Ocidental constitui um orógeno confinado a um grande
embainhamento do Cráton São Francisco – Congo, amalgamados no Paleocontinente Gondwana ao final do
Neoproterozoico. Mesmo nessa singular situação geotectônica, o Orógeno Araçuaí registra uma sucessão de
eventos de magmatismo orogênico que são típicos dos estágios pré-colisional, colisional e pós-colisional dos
orógenos de margem continental ativa, diretamente relacionados à subducção de litosfera oceânica, sucedida por
colisão de margens continentais. O magmatismo pré-colisional está materializado no Arco Rio Doce, cujo
plutonismo é majoritariamente constituído por tonalitos e granodioritos, portadores a ricos em enclaves máficos a
dioríticos, com fácies e plútons individuais gabronoríticos subordinados. As rochas do Arco Rio Doce geralmente
mostram a foliação dúctil regional e enclaves estirados, mas há partes localmente preservadas da deformação
regional. As assinaturas litoquímicas de mais de 300 amostras de rochas plutônicas e vulcânicas demonstram a
consistente assinatura magnesiana, metaluminosa (tipo I) e cálcio-alcalina expandida do Arco Rio Doce, ao passo
que os atributos isotópicos (de Nd, Sr e Hf) e zircões herdados evidenciam sua evolução em margem continental
ativa, com marcante contribuição do embasamento riaciano na geração dos magmas. Datações U-Pb em zircão de
mais de 50 amostras demonstram que o período pré-colisional e a consequente edificação do Arco Rio Doce se
deu entre ca. 630 Ma e ca. 580 Ma. Para o presente trabalho, foram realizados estudos petrográficos, litoquímicos
e análises isotópicas U-Pb e Lu-Hf (LA-ICP-MS) em zircão sobre amostras (CA-03 e CA-08) de dois corpos
granodioríticos que representam o Arco Rio Doce na região centro-norte do Estado do Espírito Santo. Sua
assinatura litoquímica (tipo I, magnesiana, cálcio-alcalina, de médio K) enquadra-se no conjunto do Arco Rio
Doce. Os dados U-Pb obtidos em zircões ígneos forneceram idades concórdia de 593 +/- 5 Ma (MSWD = 0,62;
32 grãos) para CA-03, e de 610 +/- 5 Ma (MSWD = 0,72; 27 grãos) para CA-08. A assinatura isotópica Lu-Hf (25
grãos de zircão) para a amostra CA-03, com epsilon Hf(t) entre -1,7 e -21,6, e idades-modelo TDM de ca. 1,3 a
ca. 2,4 Ga, sugere envolvimento de magma essencialmente crustal. Entretanto, assinatura moderadamente juvenil
é marcante nos zircões (21 grãos) da amostra CA-08, que revelam valores de epsilon Hf(t) entre +2,3 e -4,4, com
idades-modelo TDM de ca. 1,1 Ga a ca. 1,5 Ga. Essas são, portanto, as primeiras evidências isotópicas do
envolvimento de magmas juvenis na geração de rochas graníticas do Arco Rio Doce. Isto, somado à presença de
rochas gabronoríticas e dioríticas, é mais uma evidência do envolvimento de subducção de litosfera oceânica na
edificação do Arco Rio Doce. A descoberta de componentes juvenis também indica que os magmas quimicamente
menos evoluídos e mais antigos do Arco Rio Doce se colocaram a leste e que a subducção sofreu retração para
oeste, como aventado em modelo anterior.

105

PETROGRAFY AND GEOCRONOLOGY (U-PB) OF CENTU CUÉ METAMORPHIC SUITESOUTHERN OF PARAGUAY REPUBLIC: IMPLICATIONS OF THE SINTECTONIC MAGMATHISM TO THE PARAGUARI BELT
Felipe Almeida de Medeiros 1; João Batista Matos 2; Amarildo Salina Ruiz 2; Narciso Cubas3; Uly Gabrielle
Marangoni Paula1.
(1) PPGEc/UFMT, email: xaketu@gmail.com;
(2,3) Faculty of Geosciences - UFMT, FAGEO - UFMT; (4) National University of Asunción;
(5) PPGEc/UFMT

This work refers to the geological mapping in the scale 1: 50000 realized in the proximities of the
Villa Florida City PY- next the north border of the Rio de La Plata Craton, about 170 km south of Asunción,
the capital of the Republic of Paraguay. The main geologic focus of this work is the Centu Cué Metamorphic
Suite (CCMS), wich presents four distinct petrographic facies: (1) Tonalite-monzodiorite facies, the
phenocrysts of this lithotype have granulation ranging from 0.5 mm to 6 mm, holocrystalline textures,
hypidomorphic to xenomorphic, represented by oligoclase, quartz, orthoclase, actinolite, tremolite, titanite
and apatite. (2) Hornblende quartz monzonite facies, having phenocrysts with granulation ranging from 0.5
mm to 6 mm, holocrystalline texture, hipidiomorphic to xenomorphic, being represented by orthoclase,
quartz, oligoclase, horneblende and titanites. (3) Volcanic facies, the phenocrysts have an almost porphyry
texture, with immense large crystals in a matrix of very fine granulation of feldspar quartz composition. Such
crystals are composed of quartz, alkali feldspar and the dimensions of 0.5 mm to 2.5 mm. (4) Facies porfiric,
where phenocrysts of this lithotype present a granulation of 0.5 mm to 6 cm and being represented by quartz,
orthorhásio, oligoclásio and horneblenda. The rocks of CCMS, both igneous and effusive, have very consistent
penetrative deformations Sn 255/60 to 285/85 as the principal foliation and Sn + 1 116/20 responsible for a
crenulation cleavage. The chemical analyzes revealed a composition restricted to CCMS, characterizing
between 60.3 and 61.8% of SiO2 corresponding to calcium-alkali type I granitoids, generated in a magmatic
arc environment. The L-Pb LA-ICP-MS analyzes performed on volcanic facies rocks in zircon crystals indicate
a crystallization age of 614 ± 5.0 Ma. The rocks belonging to the Centu Cué magmatism are part of the
magmatic evolution of the Paraguari Belt, a track proposed by Leite et al. (2018).
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O Grupo Araxá está inserido no contexto da Zona Interna da Faixa Brasília, em seu setor
meridional. A nordeste da cidade de Edéia (GO), foi realizado mapeamento na escala de 1:25000 de uma
área de 160 km². O Grupo Araxá, nesta região, está em contato de topo e base respectivamente com o
Complexo Anápolis-Itauçu e o Grupo Ibiá por meio de zonas de cisalhamento contracionais. É
representado por sucessões de xistos, quartzito e raras lentes de anfibolito, com acamamento primário
transposto e contato tectônico. A principal deformação dessas rochas deu-se por uma fase transpressiva
dextral (D1), responsável pela geração de dobras (F1), pela foliação regional (S1), e a lineação de
estiramento e mineral (L1) a ela associada. As dobras F1 são isoclinais, recumbentes e localmente
intrafoliais, ocorrendo em escala decimétrica, com vergência para NE. A foliação S1 apresenta uma
variação gradual de direção E-W, na parte sul da área, SW-NE, na porção central, e N-S na porção
norte. O mergulho varia de baixo (10-20º, predominante) a moderado (<40º), respectivamente para N,
NW e W nos setores mencionados. A lineação L1 é definida por crescimento orientado de muscovita e
biotita, bem como por estiramento de quartzo, possuindo caimentos sub-horizontais quase
invariavelmente para SW. A relação com S1 é strike na porção sul da área mapeada, oblíqua na
porção central e oblíqua a dip na porção norte, caracterizando uma cinemática geral compressiva a
transpressiva dextral. Indicadores cinemáticos como foliação S/C e porfiroblastos de granada
rotacionados, associados aos dados de lineação, indicam cinemática reversa de topo para NE.
Localmente é observada uma segunda fase de deformação (D2), marcada por uma foliação de crenulação
S2, com mergulho alto para W a NW. O metamorfismo associado a este evento de deformação principal
(D1) está na fácies anfibolito, com paragêneses de pico metamórfico representadas por clorita-biotitagranada nos xistos e plagioclásio-hornblenda-epidoto no anfibolito. Clorita secundária ocorre
sobrecrescendo a granada, evidenciando retrometamorfismo na fácies xisto-verde. O modelamento
termobarométrico por pseudoseção, junto à análise petrográfica, indica uma trajetória P-T-t-d horária, de
metamorfismo progressivo desenvolvido sob condições de metamorfismo Barroviano sin-cinemático à
fase de deformação D1. Cálculos termobarométricos por THERMOCALC indicam condições P-T de
pico em 8,6 ± 1,0 kbar e 596 ± 19 °C e cerca de 7 kbar e 570 ºC pelo software Theriak-Domino. A
geometria local observada reflete a tectônica de nappes sugerida para a porção interna da Faixa Brasília
meridional. Os dados levantados neste trabalho sugerem que esta tectônica está representada em escala
local a regional como frentes de empurrão curvas, com concavidade voltada para W/WSW, linha de
referência aproximadamente N-S, composta por rampas lateral, oblíqua e frontal. O transporte de
massa ocorre sistematicamente para NE. As condições de pressão obtidas para a zona da granada são
maiores do que em outros sistemas orogênicos brasilianos, como o Orógeno Araçuaí, o que pode estar
intimamente relacionado ao diferente regime tectônico de ambos. Esse dado corrobora com observações
realizadas na literatura, que destaca a peculiaridade da ausência de sillimanita descrita nas
assembleias ao longo deste setor da Faixa Brasília e sugere uma tectônica ocorrida sob condições
metamórficas de pressões relativamente altas.
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O cráton São Francisco e suas faixas marginais abrigam inúmeras ocorrências de intrusivas máficas
que exibem orientações e idades de cristalização diferentes. Nesse contexto, ao longo da cordilheira do
Espinhaço, que ocorre bordejando a margem leste do cráton, vários diques e soleiras de rochas máficas
são registrados intrudindo as sucessões sedimentares da bacia homônima. Essas rochas marcam
importantes eventos magmáticos distintos no decorrer do tempo geológico associados a processos de
rifteamento. O presente trabalho apresenta os estudos petrológicos, geoquímicos e geocronológicos de
corpos intrusivos máficos que ocorrem no domínio do Espinhaço Central, no extremo norte de Minas
Gerais. Esta área faz parte do sistema de dobras e falhas de cavalgamento do domínio externo do orógeno
Araçuaí. Estes corpos são concordantes, definindo duas soleiras que foram colocadas nas rochas
metassedimentares do Grupo Terra Vermelha. Essa unidade é interpretada como o registro do
preenchimento de um rifte com sedimentação exclusivamente continental e vulcanismo ácido associado.
As intrusivas máficas consistem de metagabros finos a médios, algumas vezes com textura porfirítica,
constituídos principalmente de plagioclásio, anfibólio e epidoto. Os dados geocronológicos obtidos a partir
de análises U-Pb (via LA-ICP-MS) em grãos de zircão em uma amostra indicou idade 207Pb/ 206Pb de
1730 ± 8 Ma (MSWD = 0.033), considerada como a melhor estimativa para a cristalização magmática
dessas rochas. Os resultados das análises geoquímicas mostram que elas são enriquecidas em elementos
incompatíveis com forte fracionamento de LILE e LREE em comparação aos HFSE. Estas características
revelam uma afinidade toleítica típica de magmatismo intraplaca e relacionada a um rifte continental.
Assim, o significado tectônico das soleiras pode estar relacionado a um magmatismo bimodal, sinsedimentar ao preenchimento de um rifte intracontinental mais restrito durante o período Estateriano. Num
contexto geodinâmico, as rochas máficas podem estar associadas a processos de tentativas de
fragmentação de massas continentais maiores durante o proterozoico, já que registros máficos de idades
semelhantes também são extensamente reportados em outros blocos crustais.
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Novas observações de campo, petrografia e dados geoquímicos são apresentados para o Complexo Juiz
de Fora no Rio de Janeiro, com o intuito de entender a sua evolução crustal policíclica. O Complexo compreende
rochas máficas a félsicas em escamas de empurrão, altamente deformadas e metamorfisadas em fácies granulito,
intercaladas com rochas supracrustais neoproterozoicas da Faixa Ribeira. Os novos dados e os dados compilados
indicam que os granulitos félsicos são subdivididos em quatro grupos cálcio-alcalinos (BK, CA1, CA2 e CA3) e
os máficos em três grupos toleíticos e também um grupo alcalino (BA, TH1, TH2 e TH3). A petrografia ajudou a
definir as paragêneses metamórficas desses ortogranulitos, sendo a associação hiperstênio + plagioclásio a mais
comum para todos os grupos, exceto para as rochas básicas do grupo TH3 que também apresentou diopsídio +
granada + quartzo como paragênese metamórfica. A combinação de dados geoquímicos elementares e isotópicos
(Sr, Sm-Nd) com as idades U-Pb documentadas na literatura foi necessário para a investigação da natureza do
Complexo Juiz de Fora. O episódio mais velho, Riaciano (2,1 Ga), produziu rochas de arco com assinaturas
juvenis à fracamente contaminadas das suítes cálcio-alcalinas e toleíticas (gabros à granodioritos do grupo TH1,
BK e CA1, apresentando enriquecimento de ETR leves e anomalia de Eu negativa à ausente). Suas idades
modelos TDM Nd e valores de εNd(t) levemente negativos à fracamente positicos (entre -6,61 e +0,08) reforçam a
tendência juvenil dessas rochas. Porém, idades modelos de 2,75 à 2,58 Ga nos ortogranulitos félsicos sugerem
também que componentes arqueanos menores podem ter contribuído na geração desses magmas. Rochas
graníticas contemporâneas (grupos CA2 e CA3) mostrando assinaturas geoquímicas sin-colisionais à intra-placa
são provavelmente referentes aos episódios de colisão ou também pós-colisionais. O grupo CA2 possui idades
modelos TDM riacianas à orosirianas (2,31 à 2,03 Ga) e valores de εNd(t) próximos à zero (-2,32 to +1,65),
enquanto o grupo CA3 apresentou na maioria das vezes idades modelos TDM riacianas à siderianas e valores de
εNd(t) negativos à levemente positivos (-5,85 à +1,81). Essas rochas integram parte do orógeno Riaciano
desmembrado e hospedado no embasamento do Terreno Ocidental da Faixa Ribeira. Um episódio extensional
intraplaca Estateriana (idade U-Pb de 1,8 Ga) foi evidenciado por basaltos alcalinos do grupo BA pelos seus
valores negativos de εNd(t) (-7,32 e -1,92) indicando contaminação crustal. A maioria das rochas granulíticas
básicas dos grupos TH2 e TH3 (idade U-Pb de 780 Ma) possui idades modelos (Sm-Nd) mais novas, Meso à
Neoproterozoica (1,87 à 1,74 Ga) com valores de εNd(t) positivos (+0,08 à +3,82). A afinidade geoquímica
(toleítica do tipo N-MORB) sugere que essas rochas máficas estão relacionadas à um ambiente extensional mais
jovem, possivelmente no Neoproterozoico. Contudo, um magmatismo extensional mais velho não pode ser
descartado para as rochas do grupo TH3. Os grupos TH2 e TH3 possuem assinaturas Sr e Nd notoriamente mais
juvenis que os demais grupos e têm o manto depletado como possível fonte do magma desses grupos. As rochas
de arco (grupos BK, TH1 e CA1) plotam no campo da crosta inferior no diagrama de correlação Sr-Nd em 2,1
Ga, mostrando a característica juvenil de gabros e tonalitos da crosta Riaciana. Os novos dados integrados
desvendam a natureza policíclica e complexa das rochas do embasamento da Faixa Ribeira.
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O Cinturão Mineiro (CM) configura-se como segmento de um orógeno paleoproterozoico, preservado
nas proximidades do Quadrilátero Ferrífero, na porção sul do Cráton São Francisco. Devido a sua amplitude
temporal (2,46-2,09 Ga), o CM é um excelente laboratório natural para o estudo de terrenos paleoproterozoicos
e, desde meados dos anos 80, muito tem se discutido a respeito de sua origem e desenvolvimento. Além disso, o
CM possui um raro registro magmático de crescimento de crosta juvenil no Sideriano (2,45-2,30 Ga), o qual tem
sido considerado como um período global de quietude magmática. Na tentativa de reunir os conhecimentos a
respeito de sua evolução, procurou-se compilar e organizar os dados, ora disponíveis na literatura, a respeito
dessa entidade geotectônica. Nela agrupam-se granitoides juvenis e ortognaisses, associados a sequências
metavulcanossedimentares Riacianas, intrudidas por corpos granitoides e máficos, que por sua vez possuem
diques que apresentam diferentes graus de assimilação e contaminação crustal. O CM está limitado a norte pelo
Lineamento Jeceaba-Bom Sucesso (LJBS) de direção NE-SW, a leste pelo Lineamento Congonhas-Itaverava
(LCI) de direção NW-SE e a sul por terreno metamórfico de alto grau com zircões arqueanos herdados. Arcos
acrescionários amalgamados durante a Orogenia Minas, através de sucessivas subducções da crosta oceânica em
margens continentais promoveram espessamento crustal e aumento significativo da litosfera. Tal acresção e
colagem de terrenos para a formação do CM ocorreu numa vergência tectônica de SE para NW, sendo os
complexos Mantiqueira e Juiz de Fora, entidades cronocorrelatas ao CM. As sucessões vulcanossedimentares
Rio das Mortes - Nazareno - Dores de Campos, situadas no CM, foram anteriormente correlacionadas ao
greenstone belt arqueano Rio das Velhas. No entanto, atualmente são caracterizadas, através de datações
geocronológicas U/Pb em zircão e estudos isotópicos, como sequências Riacianas, de forma a desassociar essas
unidades e compreender melhor as relações de campo e metamorfismo. O metamorfismo regional varia de fácies
xisto verde à anfibolito e são comumente registrados até três eventos metamórficos (M1, M2 e M3). O primeiro
(M1), obtido através de datação de zircão em anfibolito, correspondente a fácies anfibolito registrados nas
sequências supracrustais Nazareno e Rio das Mortes, idades de U/Pb em zircão de 2192 ± 6 Ma. O segundo
evento (M2), afetou o greenstone belt paleoproterozoico, metapiroxenitos e granitoides em 2130-2100 Ma,
alcançando fácies xisto verde e anfibolito inferior. O último evento metamórfico (M3), afetaram os granitoides e
atingiu fácies metamórfica anfibolito, com idades U/Pb, em zircão e titanita, de 2050 ± 12 Ma próximo a cidade
de São Tiago.
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Durante o Neoproterozoico, antes da edificação do Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental,
o Paleocontinente São Francisco – Congo experimentou importantes eventos tafrogênicos
no Toniano (1000–720 Ma) e Criogeniano (720–635 Ma). O evento do Toniano
representa um rifte continental abortado, ao passo que o do Criogeniano relaciona-se a
um rifte continental parcialmente oceanizado. Este trabalho sintetiza as idades U-Pb e PbPb (em Ma) de zircão e baddeleyita, obtidas pelos autores e disponíveis na literatura, para
a cristalização magmática de rochas plutônicas e vulcânicas anorogênicas relacionadas
aqueles eventos. Tais rochas possuem composições variadas e estão distribuídas no
Cráton do São Francisco e no Orógeno Araçuaí – Congo Ocidental. Na região cratônica,
os registros de magmatismo toniano são diques máficos de Salvador-Ilhéus-Olivença
(926±5; 924±25; 921±4 e 918±7), Gentio do Ouro na Chapada Diamantina (934±14) e
do Aulacógeno Paramirim (854±23). No Orógeno Araçuaí, os representantes tonianos são
os anfibolitos e xistos verdes, metabasálticos, de Capelinha e Caçaratiba (957±14;
899±10), a Suíte Pedro Lessa (906±2; 912±17; 933±20; 940±42; 986± 64 Ma), o
Complexo Plutono-vulcânico Salto da Divisa (914±3; 913±4; 933±20; 911±2; 933±20;
905±4; 899±3 e 875±9) e o Anfibolito Pedra Preta dos arredores de Viçosa-MG (895±16).
Na Faixa Congo Ocidental, os representantes tonianos são o Granito Noqui (999±1), os
complexos plutono-vulcânicos Zadiniano-Mayumbiano (924±25; 920±8; 917±4; 912±7),
e os complexos plutônicos Shinkakasa (911±13; 909±25; 880±13; 869±14) e Mayumba
(904±6; 867±4). Estes dados e as dimensões dos corpos ígneos correspondentes indicam
que o maior volume de magmatismo anorogênico toniano se cristalizou no intervalo 930–
890 Ma. Os registros magmáticos anorogênicos do Toniano tardio e Criogeniano incluem
a Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia (732±3; 732±8; 725±2; 722±5; 721±3;
714±8; 699±3; 688±10; 676±15; 676±5), nos domínios do Cráton do São Francisco e
Orógeno Araçuaí, e neste, rochas metaultramáficas intracontinentais de Guanhães
(718±6). Na Faixa Congo – Ocidental ocorrem rochas vulcânicas máficas (694±4)
intercaladas no Diamictito Inferior, e tufos riolíticos da Formação La Louilla (713±49).
Estes dados sugerem que a principal evolução deste rifte continental se deu no intervalo
725 – 680 Ma. Em ambos os casos, a longa duração dos eventos, em relação aos riftes
continentais fanerozoicos, sugere que tenham ocorrido pulsos magmáticos espacialmente
distintos e diacrônicos, em vez de episódios ígneos contínuos. Rochas ofiolíticas, como
os plagiogranitos de Ribeirão da Folha (660±29; 647±3; 640±6) e o Anfibolito Santo
Antônio do Grama (595±6) evidenciam abertura oceânica no intervalo 650-600 Ma, no
Orógeno Araçuaí central e meridional.
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RECONSTRUÇÃO DO GONDWANA CENTRAL
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A reconstituição do paleocontinente Gondwana é feita em grande parte com a desconstrução do assoalho
oceânico, suas faixas magnéticas e zonas de fratura. Contudo, ao se analisar as margens continentais
atuais, as incertezas aumentam por uma série de fatores: crosta continental encoberta, estiramento crustal,
exumação de camadas sub-litosféricas, imprecisão ou ausência de alternâncias magnéticas. Nestes casos, as
feições geológicas onshore podem servir como piercing points (pontos de conexão) na amarração destes
blocos continentais que atualmente estão separados por milhares de quilômetros. Os piercing points podem
ser: (a) estruturas de deformação subverticais (zonas de cisalhamento, falhas); (b) contatos entre terrenos
geológicos distintos (zonas de sutura); (c) derrames vulcânicos pré- a sin-ruptura; (d) terrenos com
evolução crustal distinta; (e) terrenos com proveniências distintas (dados de zircão detríticos). Investigamos
neste trabalho o uso de piercing points na reconstituição dos fragmentos da porção central do Gondwana (Sul
da Índia, Madagascar, Sri Lanka, oeste da Antártica e sudeste da África) ao longo dos sistemas orogênicos
pan-africanos do Leste Africano e de Kuunga. O continente antártico representa um ponto chave de correlação
entre os fragmentos gondwânicos. O Orógeno do Leste Africano é registrado no setor antártico do Gondwana
na região conhecida como Dronning Maud Land (DML), estando limitado a sul pelas montanhas de Shackleton
e a oeste pelo Cráton de Grunehogna, que consiste na continuação do Cráton de Kapvaal, atualmente
na África do Sul. Próximo a DML aflora o Complexo Lützow-Holm, com sua deformação associada à
formação do Gondwana e sendo correlacionável com os terrenos granulíticos do Sri-Lanka e sul da Índia. O
banco de dados geológicos do Projeto Gondwana (UFRJ-PETROBRAS) escala 1:5M foi ponto de partida
na definição dos terrenos geológicos pré-cambrianos. Cada terreno foi caracterizado segundo compilação de
dados geológicos, geoquímicos, estruturais e geofísicos. Uma tabela com sete atributos distintos foi gerada,
bem como mapas temáticos para comparação entre os terrenos. Os grupos mais similares foram utilizados
como pontos de conexão. A segunda etapa do trabalho foi a reconstrução dos blocos centrais do Gondwana.
Iniciou-se com a desconstrução da crosta oceânica do Índico, onde há a presença de blocos litosféricos com
espessura anômala e idades que podem sugerir a existência de microcontinentes. Com a aproximação das
margens continentais, os melhores pontos de conexão foram os terrenos paleoproterozoicos do sul de
Madagascar, Índia e Sri Lanka, além dos terrenos neoproterozoicos do sudeste da África, leste do Sri Lanka e
o Complexo Lützow- Holm na Antártica. No modelo aqui proposto o encaixe de blocos continentais inferidos
para o oceano Índico é mais complexo do que se imaginava, devido à proximidade entre as estruturas e os
terrenos entre Madagascar e Índia. Além disto, eliminou-se a proposta da rotação de 90 graus do bloco do Sri
Lanka, pela ausência de indícios na margem continental e correlação dos terrenos pré-cambrianos.
Verificada a eficiência da metodologia aplicada, novos piercing points podem ser definidos para futuros
modelos de reconstrução, como aqueles que procuram reconstituir a margem passiva brasileira e a margem
oeste africana em seus setores equatoriais e no atlântico sul. Este trabalho é fruto do projeto Revisão do
Mapa Geológico do Gondwana, cooperação UFRJ-PETROBRAS.
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Apresenta-se neste trabalho a caracterização mineralógica da assembleia de minerais opacos que constituem
granitos dos tipos I e S da porção central do núcleo cristalino do Orógeno Araçuaí, que pertencem,
respectivamente, aos estágios pre- e sin-colisional desta orogenia. Embora estes granitos estejam bem
caracterizados sob o ponto de vista geoquímico, possuindo robusta base de dados químicos, isotópicos e
geocronológicos, seus minerais opacos ainda não foram investigados, sendo que o estudo dos mesmos pode
fornecer informações importantes acerca da fugacidade de oxigênio e condições de temperatura de seus magmas.
Os granitos do tipo-I (Supersuíte G1) consistem de biotita hornblenda granitos e sua mineralogia opaca é
formada por ilmenita, pirita, pirrotita, magnetita, óxidos de ferro e titânio e calcopirita. Por sua vez, os granitos
do tipo-S (Supersuíte G2) são compostos por biotita muscovita silimanita granitos, com ilmenita, grafita,
pirrotita e pirita formando a assembleia de minerais opacos. A coexistência desses minerais, combinada com
dados termobarométricos disponíveis da literatura, possibilitou restringir as condições de cristalização dessas
rochas, sendo que a variação da fugacidade de oxigênio (fO2) se dá da seguinte forma: granitoides do tipo-I
contendo magnetita e livres de pirita e pirrotita cristalizaram sob fO2 entre 10-15 bars e 10-8,5 bars e
representam o estado mais oxidado dentre os estudados; aqueles livres de magnetita, mas que contém pirita e
pirrotita em sua composição devem ter se cristalizado em condições de fO2 mais altas que 10-18 bars e
inferiores a 10-15 bars, representando condições intermediárias. Em relação aos granitos do tipo-S, o presente
estudo revelou que os mesmos devem ter se cristalizado sob condições de fO2 mais baixas que 10-18 bars,
caracterizando condições extremamente reduzidas. Adicionalmente, granitos do tipo-I portadores de magnetita e
livres de pirita e pirrotita devem ter se cristalizado em temperaturas acima de 750°C, temperatura limite para a
coexistência dessas fases, enquanto que granitos dos tipos I e S livres de magnetita e portadores de pirita e
pirrotita provavelmente se cristalizaram em temperaturas inferiores à 750°C. Essa é uma primeira aproximação
sobre as condições de fugacidade de oxigênio de granitoides do Orógeno Araçuaí, sendo que análises
combinadas de química mineral de minerais opacos e transparentes possibilitarão melhor restringir as condições
de cristalização dessas rochas.
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Contact metamorphism is essentially caused by the elevation of temperature with little or no deformation
associated with a localized heat source. These conditions occur in the proximity of igneous bodies, where
temperature increased by the intrusion of the magma affects the surrounding rocks producing a contact aureole.
The intensity of contact metamorphism decreases from the intrusion contact toward the external part of the
aureole. Ultra-high temperature conditions (T > 900°C) related to large intrusions may develop contact aureoles
on high metamorphic grade rocks. When reaching high temperatures, even with rapid cooling, contact aureoles
record disequilibrium textures and assemblages. The inner part of the contact aureole typically presents highly
metamorphosed tenacious rocks with horny aspect and conchoidal fracture, named as hornfelses that may
preserve inherited protolith features such as foliation. In the northern Espírito Santo State, the São Gabriel da
Baunilha Norite (SGBN), dated around 523 Ma, is a large mafic intrusion of the G5 supersuite, formed during
the post-collisional stage of the Araçuaí Orogen. The host rock is a granulite facies, migmatitic paragneiss of the
Ediacaran Nova Venécia Complex. Close to the SGBN, this regional migmatite shows outstanding evidence of
contact metamorphism and development of a relatively large contact aureole. From the immediate contact
between the norite and the country rock, the first rock highly recrystallized by thermal metamorphism is a
massive, fine-grained, isotropic hornfels with conchoidal fracture, extending for approximately 1.2 meters from
the intrusion edge. Two distinct assemblages where recognized by textural analyses: (i) Pl + Grt + Opx + Qtz;
and (ii) Pl + Grt + Qtz + Crd + Sill + Hc + Kfs. The P-T conditions recorded by the hornfels and the paragneiss
were performed in the chemical system using THERIAK-DOMINO software. Appropriate values for water and
Fe2O3 content were investigated on T-X and P-X pseudosections. Phase equilibrium modeling results for the
assemblage (ii) Pl + Grt + Qtz + Crd + Sill + Hc + Kfs + Liq, from the hornfels, show that the main assemblage
is stable in a highly restricted field between 970 and 1010 °C at 5.6 to 6.0 kbar. Within the established P-T field,
the amount of garnet around 3 vol.% is consistent with mineral modal contents estimated in thin section. The
modeled isopleths of spessartine measured in garnet Xsps0.22–0.28 constrained the estimated P-T peak
conditions tightly to the assemblage field. The modeling predicts that 3-9 vol.% of melt was produced as the
contact metamorphism reached the peak conditions and elucidate the begin of melt production as from 950 °C.
P-T conditions stablished for the hornfels are consistent with the occurrence of incongruent melt reactions
consuming biotite, and the late generation of cordierite and hercynite. At anhydrous intermediate pressure
conditions CO2 has promoted the metamorphic reactions. This re-heating with subsequent dehydration on the
migmatitic paragneiss formed mineral assemblages free of biotite, with intriguing textural relations as displayed
in Grt – Crd – Spl – Sill association. The cordierite-hercynite association is interpreted as a product of
breakdown of regional garnet that commonly present sillimanite inclusions, as in the reaction: Grt + Sill = Crd +
Spl. Garnet crystals are interpreted as a product of partial melt reactions that consumed the regional high-Ti
biotite, according to reaction the Bt + Sil + Qtz + Pl = Crd + Grt + Kfs + melt. In conclusion, the post-collisional
pluton SGBN, related to orogen decompression, re-heated the host rocks, imprinting an ultra-high temperature (>
970°C) contact metamorphism at mid-crustal pressures of 5.6 to 6 kbar, that correspond to a reasonable depth
from 15.3 to 16.4 km.
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A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) se estende por cerca de 300 km desde o Quadrilátero Ferrírefo, ao sul,
à região de Olhos D´Água, ao norte. Constitui um orógeno mesoproterozoico assentado na borda sudeste do
Cráton do São Francisco, ressaltando notável compartimentação tectônica com domínios de diferentes
intensidades de deformação. O thrust belt que bordeja o oriente da SdEM é moldado em unidades do Supergrupo
Espinhaço da antiga bacia marinha-oceânica, que compõem cavalgamentos de dezenas de quilômetros e
determinou espessamento crustal da ordem de 8 km, conforme o metamorfismo regional de ~450°C. O thrust
belt amalgama-se ao corpo da SdEM através dos cavalgamentos vergentes para W e na faixa entre Presidente
Kubitschek e Itapanhoacanga destaca uma estrutura em “S”, visível em fotografias aéreas e em imagens de
satélite. Delineia um “S” deitado percorrendo, entre as as 2 inflexões da estrutura, cerca de 11 km, compondo
uma faixa W-E de largura não inferior a 10 km. Essa estrutura, embora há muito tempo conhecida, foi referida
apenas para indicar a deformação e estruturação tectônica comum envolvendo as unidades marinhas-oceânicas
com as unidades de ambiente continental que edificam o corpo da SdEM propriamente dita. Na análise estrutural
de trabalhos de campo recentes foi observado o seguinte: (1) as rochas expostas entre as 2 inflexões (quartzitos,
metaconglomerados, BIFs e xistos) mostram conspícua foliação (Sn) de direção N-S, destacando pronunciada
lineação de estiramento com caimento para E, ressaltada sobretudo pelo expressivo estiramento de seixos dos
metaconglomerados; (2) pervasiva foliação (Sn +1) de direção W-E e mergulhos para N. Essa foliação (Sn) de
direção N-S, com ou sem lineação de estiramento superimposta, é vista em todos os compartimentos tectônicos
da SdEM, portanto, pertinente à inversão tectônica que edificou o orógeno, resultado da amalgamação de 2
blocos continentais e que impôs uma tectônica tangencial com vergência para W. Por outro lado, essa pervasiva
foliação (Sn+1) W-E com mergulhos para N, agora reportada, ocorre apenas na faixa contida pelo “S”. A
configuração estrutural acima descrita, i.e., uma estrutura em “S” de extensão maior do que 20 km na direção NS e largura superior a 10 km na direção W-E, parece indicar um sistema transpressional dextrogiro,
provavelmente relacionado a movimentos strike-slip tardios, durante a acomodação entre os 2 blocos crustais
que colidiram para edificar do Orógeno Espinhaço. A indicação de que as 2 estruturas representam deformações
sucessivas no mesmo evento deformacional é dada pelo preenchimento de rochas ígneas da Suíte Pedro Lessa
(~906 Ma) nos lineamentos tectônicos que seccionam as rochas que compõem todos os segmentos do “S”, ou
seja, nas suas extensões N-S e W-E. Sendo essas rochas basálticas pós- tectônicas à Orogênese Espinhaço,
evidencia que a deformação imposta às rochas e que gerou a estrutura em “S” ocorreu dentro do mesmo ciclo
orogenético. Trabalhos em desenvolvimento no âmbito dessa suposta estrutura transpressional e nas faixas
adjacentes, visam ampliar quantitativamente e espacialmente os dados de estruturas tectônicas dos conjuntos,
incluindo refinamento de indicadores cinemáticos, no escopo de dimensionar, com um certo nível de confiança,
a geometria da estrutura em “S”, assim como caracterizar a cinemática das estruturas que a definiram, de
maneira que se possa compreender a origem e natureza do arranjo tectônico acima descrito.
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As dissenções entre fixistas (“geosinclinalistas”) e mobilistas (“plate tectonics”), pelo radicalismo e falta de
tolerância mútua, obscureceram o progresso da Geotectônica na última metade do século passado. Neste século,
com o avanço do conhecimento geológico, vários dos considerados “axiomas” (de parte a parte) foram sendo
desmilinguidos. Ao mesmo tempo, várias condições novas de processos orogênicos, das margens continentais ao
remoto interior dos continentes, foram sendo cientificamente sendo assentados. Neste novo ritmo, foram
identificados vários processos responsáveis pela subsidência (de um lado) e do enfraquecimento da litosfera
continental, por outro lado, E, adicionalmente, passou a ser percebido e reconhecido os campos de esforços
gerados nos grandes processos de fusão e fissão das massas supercontinentais. Assim sendo, deformações
orogênicas são passíveis nas margens de placa (sem problemas), mas também no próximo ou remoto interior
continental onde preexistam depósitos sedimentares e vulcanossedimentares importantes, quando estes forem
alcançados pelos far field stresses. Assim sendo, orogenias intracontinentais têm sido reconhecidas em
praticamente todos os continentes. No mosaico de faixas móveis da Borborema, de fusão no brasiliano
(Gondwana), pelas características geológicas gerais, pelo preenchimento vulcanossedimentar, pelas assinaturas
geoquímicas e geofísicas, podemos destacar (até o presente) 3 exemplos de orogenias intracontinentais. O
clássico Sistema Seridó, na parte centro-leste do Rio Grande do Norte, reúne metassedimentos grauváquicos,
quartzitos e psamo-peliticos flyschóides, com direção geral NNE-SSW, consoante deformação dúctil
transcorrente destral, metamorfismo de baixo grau e altas temperaturas, e volumoso plutonismo granítico. A
deformação comandada de oeste para leste sem vínculos conhecidos com processos de interação de placas (a
não ser muito longínquos) é admitida como produto de far fieldd stresses (advindas do Western Gondwana
belt??). A faixa do Médio Jaguaribe, no centro leste do Ceará (até o oeste potiguar) foi inicialmente constituída
por uma bacia vulcanossedimentar (com granitos alcalinos) cuja instalação esteve comandada por processos
tafrogênicos intraplacas do Estateriano (entre 1,8 e 1,7 Ga). Apresenta vulcanismo bimodal (predominância de
félsicas) consorciado com metapelitos, quartzitos de diferentes procedências. Este contexto de cobertura e seu
embasamento, só vieram a ser deformado compressional/orogenicamente no final do Neoproterozoico, a cerca
de 1 Ma a posteriori da sua instalação original (com os esforços gerados no tempo de fusão do Gondwana). A
Faixa de Ipueirinha (ou Simões) está localizada no sudeste do Piauí, no interior do backland do Terreno São
Pedro, com características de rifte do Neoproterozoico, com metaritmitos e quartzitos predominantes, e
vulcanoclásticas rioliticas. Os metaritmitos são muito imaturos, tudo indicando uma sedimentação com fontes
próximas. Todo o histórico de instalação e de desenvolvimento sedimentar-vulcânico, deformacional e
metamórfico (baixo grau) foi processado em tempos pós-tonianos, em condições intraplaca.
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Através do uso de termocronômetros de baixa temperatura, o presente estudo busca investigar o
comportamento térmico do embasamento cristalino Sul-Rio-Grandense (RS) e Uruguaio (UR). Análises de traços
de fissão em apatita (TFA) e de (U-Th)/He em apatitas (HeA) e zircões (HeZ) foram realizadas em 40 localidades,
a fim de revelar fases de resfriamento/aquecimento na região e suas associações com eventos de formação do
Gondwana Ocidental (Neoproterozoico-Paleozoico) e a abertura do Oceano Atlântico (Cretáceo). A região de
estudo consolidou-se a partir da colisão dos crátons Rio de La Plata, Congo e Kalahari, durante o ciclo Brasiliano
(Neoproterozoico), que provocou o desenvolvimento do Cinturão Dom Feliciano entre os crátons. Zonas de
cisalhamento regionais, de direção NE-SO e NO-SE, seccionam a região em distintos terrenos
tectonoestratigráficos pré-Cambrianos, e condicionaram a posterior ruptura do Gondwana. No RS foram obtidas
18 idades TFA, 43 HeA e 30 HeZ. A porção leste do RS apresenta as idades TFA mais jovens, variando entre
108±6 e 203±21 Ma (Cretáceo Inferior – Triássico Superior), enquanto que a porção oeste exibe idades no intervalo
entre 200±34 e 302±31 Ma (Jurássico Inferior – Carbonífero). As idades HeA de cristais individuais apresentam
grande dispersão, mesmo intra-amostra; contudo 70% das idades médias no RS são Mesozoicas. Dispersão similar
em idades HeA tem sido observada em outras regiões cratônicas, onde as apatitas permaneceram por longos
períodos a temperaturas <110ºC e acumularam grande quantidade de danos radioativos. As idades médias HeZ da
porção leste do RS são essencialmente Permianas, enquanto que a região oeste apresenta idades Devonianas.
Histórias térmicas modeladas indicam uma fase de resfriamento Devoniana – Carbonífera no oeste do RS, a qual
pode ser temporalmente relacionada a distintos eventos afetando a geodinâmica da região: 1) fim da glaciação do
Gondwana, provocando um soerguimento regional causado pelo reajuste isostático crustal após o degelo, e
expondo o embasamento a processos erosivos, e 2) ciclos orogênicos ocorrendo na margem Gondwana, causando
um soerguimento local em resposta à compressão no SO do megacontinente. Uma fase de resfriamento mais
abrangente ocorre no RS entre o Permiano e o Jurássico, provavelmente relacionada ao afinamento litosférico e
soerguimento crustal precursores ao rompimento do Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico. Modelos
térmicos de amostras do leste do RS sugerem um sutil reaquecimento após a ruptura do Gondwana, provavelmente
relacionado a uma alteração geotérmica na margem durante a ruptura e ao magmatismo Serra Geral. Uma fase
final de resfriamento afeta todo o RS após o Paleoceno. Dados preliminares do UR revelam 19 idades TFA
Mesozoicas, sendo as mais jovens concentradas na região costeira. As idades HeA e HeZ obtidas no UR
apresentam maior dispersão quando comparadas às do RS. Imagens de catodoluminescência em apatitas do UR
revelam cristais bastante fraturados, cujo fraturas ocasionalmente foram preenchidas por material potencialmente
rico em urânio. O acúmulo de danos cristalinos e a possível recristalização mineral nas fraturas são fatores que
influenciam a geração e difusão do He radiogênico, e consequentemente as idades HeA. Uma avaliação dos
resultados de HeA e HeZ do UR, aliada à modelagem térmica das amostras, poderá revelar se a evolução térmica
do embasamento Uruguaio é semelhante àquela observada no Rio Grande do Sul.

117

ESTIMATIVAS P–T E GEOCRONOLOGIA DE PROCESSOS ANATÉTICOS EM
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Cinturões orogênicos caracterizados por altos gradientes termais em níveis intermediários da crosta são
conhecidos como orógenos quentes (hot orogens) e estão geralmente associados à produção de calor radiogênico
por decaimento de elementos como U, Th e K; processos anatéticos intensos e amplamente distribuídos;
complexidade estrutural marcada nas rochas parcialmente fundidas; e enfraquecimento da crosta com fluxo lateral
de massa (channel flow). O Orógeno Araçuaí, localizado na porção setentrional da Província Mantiqueira no
sudeste brasileiro, é um exemplo de orógeno quente neoproterozoico que expõe rochas de suas porções crustais
profundas. Nas proximidades da cidade de Colatina, no Espírito Santo, diferentes grupos de rochas deste orógeno
ocorrem, incluindo os paragnaisses migmatíticos do Complexo Nova Venécia, intrudidos por rochas anatéticas
ediacaranas e uma intrusão gabro-norítica cambriana – Plúton São Gabriel de Baunilha (PSGB), a qual forma
localmente uma auréola metamórfica difusa junto aos paragnaisses. Esta configuração possibilita a relação
temporal entre diferentes estágios de metamorfismo e, considerando a complexidade das rochas em questão, este
trabalho propõe o levantamento de dados petrográficos, geotermobarométricos e geocronológicos para melhor
compreensão das relações geológicas das rochas próximas a Colatina. Sob o ponto de vista petrográfico, foi
possível analisar texturalmente a influência do PSGB nas rochas encaixantes metapelíticas, com variação entre
rochas granulíticas ricas em granada, biotita, matriz quartzo-feldspática e, localmente, cordierita em afloramentos
mais afastados; até o surgimento de texturas de formação de cordierita, sillimanita, ortopiroxênio e espinélio, em
afloramentos mais próximos à intrusão. Em ambos os grupos, texturas de fusão parcial e presença de melt puderam
ser encontradas, atestando a influência dos processos anatéticos nas rochas estudadas. Com relação aos estudos
metamórficos, em um primeiro momento, foram modeladas através de técnicas da geotermobarometria optimizada
(average P, T e PT) três amostras de um mesmo afloramento de contato de cerca de 100 m, testando a influência
termal da intrusão do plúton nas rochas paragnáissicas encaixantes. Os dados obtidos são consistentes, com
temperaturas aumentando em direção à intrusão (920, 1020 e 1070 °C) e pressão constante de ~8,1 kbar, como
esperado. Os estudos geocronológicos contaram com análises U-Pb em zircão (LA-ICP-MS) e Lu-Hf em granada
(MC-ICP-MS), sendo este último método ainda não desenvolvido no Brasil e realizado na Washington State
University (EUA). Estes dados apontam para uma evolução complexa, com o fechamento dos sistemas em ao
menos três diferentes idades: ~570 Ma, marcando as primeiras fusões na área e uma primeira geração de granadas
(gr1); ~530 Ma, marcando um evento de fusão parcial pervasivo, de influência possivelmente regional, e a segunda
geração de granadas (gr2); e ~510 Ma, relacionada à intrusão cambriana da rocha gabro-norítica.
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A key task to unravel orogenic processes is the establishment of the pressure-temperature-time paths of
metamorphic rocks. These rocks are usually exposed after significant denudation of the orogenic chain formed
by continent-continent or continent-island arc collision. Two amphibolite facies garnet-staurolite metapelites
from the Cambaizinho ophiolite, Neoproterozoic São Gabriel juvenile terrane, were studied to elucidate their
metamorphic evolution. Field work, petrography and electron microprobe methods were integrated in the
study. Sample 30B is a biotite-almandine schist composed of plagioclase (45%), quartz (25%), biotite (25%),
almandine (5%), and accessories muscovite, tourmaline, epidote and zircon. Sample 113 is an almandinebiotite-staurolite schist composed of staurolite (20%), biotite (20%), plagioclase (20%), almandine (15%),
muscovite (15%), quartz (10%), and accessories zircon, ilmenite, tourmaline and monazite. Both samples have
crystals with core rich in inclusions and rim without inclusions reveal a two-stage metamorphic growth history,
under similar pressure and temperature. Oriented inclusions in the core of almandine and staurolite are
interpreted as remnant S0//S1, cores formed during M2, rims during M3. Monazite growth occurred during
M4, and little chlorite + sericite + hematite formed during a later event (M5). Almandine shows Alm68-75Prp1114Grt6-9Sps6-11 and predominance of almandine and spessartite-rich core. We calculated various P-T
pseudosections with Theriak Dominó software. Phase equilibria modeling of almandine compositional
isopleths suggests that stage-1 core almandine growth initiated at 567 ºC and 4600 bar and stage-2 rim
developed at 583 ºC and 5940 bar as a response to progressive orogenic metamorphism. Rare, small (10 to 25
μm) monazite grains occur in the matrix in sample 113. Zoning was not recognized in BSE images of monazite.
Monazite shows variable contents of CaO (0.4-1.9 wt.%), ThO2 (1.5-5.0%), La2O3 (11.5-16.2%), Ce2O3 (23.731.2%), Nd2O3 (12.3-14.9%), Gd2O3 (1.5-2.8%) and Y2O3 (0.3-2.3%). Positive correlation occurs between Ca
and Th. Gd is inversely correlated with La and Ce. In situ U-Th-Pb EPMA dating yielded 724 +28 Ma, and is
interpreted as M4 metamorphic growth and deformation. This age shows that the Cambaizinho ophiolite was
incorporated into the arc during the São Gabriel Orogeny, early in the Brasiliano Orogenic Cycle. The data
suggest that the Cambaizinho ophiolite was submitted to two amphibolite facies events in low pressure
conditions. The amphibolite facies events occurred either separately or in a continuum of deformation, which
requires further testing.
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Em 1977, a Faixa Araçuaí foi definida como a unidade orogênica (“do tipo alpino”) que marcaria o limite
ocidental do Cráton do São Francisco. Esta definição fundamentou-se no reconhecimento dos traços
estruturais que descrevem uma curva com concavidade voltada para sul (na fronteira Bahia–Minas) e em
idades K–Ar e Rb–Sr. Na década anterior, trabalhos geocronológicos sugeriram a existência de uma ponte
continental (cratônica) preservada do Evento Brasiliano–Panafricano, ligando as regiões leste da Bahia e
oeste do Gabão, a Ponte Bahia–Gabão (ou São Francisco–Congo), cuja longa existência (~2 Ga a ~140 Ma)
tem sido comprovada por estudos tectono-metamórficos e isotópicos publicados nos últimos 50 anos. Assim,
as faixas Araçuaí e Congo Ocidental compõem um sistema orogênico (o AWCO) cercado a oeste, norte e
leste pelos crátons do São Francisco e Congo (e Ponte Bahia–Gabão), mas conectado, a sul, ao extenso
sistema brasiliano–panafricano pelas faixas Ribeira e Angola–Kaoko. Ao contrário do que se pode pensar, o
AWCO tem dimensões avantajadas: ~980 km N-S por 850 km E-W e área de ~830.000 km2, excluídos
aulacógenos e zonas de antepaís; i.e., o dobro do Mar Vermelho, 6 vezes o Mar Adriático, 1/2 Golfo do
México e 1/3 do Mediterrâneo. Contudo, sua singular forma e situação geotectônica induziram interpretações
sobre o AWCO como exclusivamente ensiálico e intracratônico, até a descoberta, nos anos 90, de rochas
ofiolíticas na Faixa Araçuaí, e de um arco magmático continental, o Arco Rio Doce. A partir disso, e com
base na completa cobertura de mapas geológicos 1:100.000 e 1:50.000, e ao gigantesco incremento de dados
litoquímicos (>400 análises), geocronológicos (>80 datações U-Pb), e isotópicos (Sr, Nd, Hf), identificou-se
todos os componentes geotectônicos necessários para se caracterizar um edifício orogênico resultante de
subducção de litosfera oceânica (ofiolitos, e arco magmático de assinatura juvenil a crustal com bacias e
metamorfismo associados), colisão continental (abundância de granitos tipo–S associados ao metamorfismo
regional) e colapso gravitacional pós-colisional (tectônica extensional, magmatismo e hidrotermalismo). De
fato, a existência pretérita da Ponte Bahia–Gabão impôs restrições mecânicas tanto à abertura das bacias
precursoras quanto ao seu fechamento, as quais foram tectonicamente acomodadas em aulacógenos
(Pirapora, Paramirim, Rio Pardo–Nyanga e Sangha), parcialmente deformados. Assim, o AWCO, por incluir
um setor oceanizado (a sul) e outro ensiálico (a norte), tornou-se o berço da elaboração do conceito de
orógeno confinado, como um termo intermediário entre os típicos orógenos de margem de placa (Andes,
Cordillera, Himalaia, Brasília, partes do Ribeira e Dom Feliciano) e os orógenos intracratônicos livres de
ofiolitos e magmatismo orogênico (Alice Springs, Altai, Musgrave, Tien Shan, Sunsas). O conceito de
orógeno confinado e o modelo tectônico dele decorrente (nutcracker tectonics) explicam a orogenia em
bacias marinhas interiores (inland-sea basins) parcialmente oceanizadas, como golfos e mares largamente
cercados por continente, mas portadores de crosta oceânica e conectados à evolução de amplos oceanos
(como aquelas acima citadas). Concebido no AWCO, o conceito de orógeno confinado tem sido aplicado a
outras faixas orogênicas, a exemplo de Tibesti (engastada no Metacraton do Sahara) e Damara (entre crátons
do Congo e Kalahari), Caledoniano da Groenlândia–Europa Ocidental e Dom Feliciano Setentrional–Kaoko.

120

IMPORTÂNCIA DAS ESTRUTURAS HERDADAS NA TECTÔNICA DA PORÇÃO
EXTERNA DA FAIXA BRASÍLIA, REGIÃO DE VAZANTE-UNAÍ (MG)
Paulo Henrique Amorim Dias1, Caio Alencar de Matos1,2, Marcus Paulo Sotero1, Marcelo de Souza Marinho1,
Humberto Siqueira Reis3
1

CPRM-SGB e-mail: paulo.dias@cprm.gov.br caio.matos@cprm.gov.br marcus.sotero@cprm.gov.br
marcelo.marinho@cprm.gov.br
2
Universidade de São Paulo
3
Universidade Federal de Ouro Preto humbertosiqueira@gmail.com

A região de Vazante-Unaí (Brasil oriental) está inserida majoritariamente no Cinturão de antepaís da
Faixa Brasília, setor oeste do Cráton do São Francisco. Na região, dobras e falhas com vergência
geral para leste afetam os depósitos sedimentares de rifte-margem passiva dos grupos Canastra,
Paranoá e Vazante, de idade meso a neoproterozoica, e as sucessões de antepaís ediacaranas do
Grupo Bambuí. Tais estruturas foram formadas na Orogênese Brasiliana e, juntamente com as
unidades proterozoicas, controlam a distribuição de importantes depósitos e ocorrências de Zn-Pb e
ouro. Diversos trabalhos na literatura revelam que estruturas herdadas têm um papel efetivo na evolução
tectônica de sistemas compressionais orogênicos. Dessa forma, abordagens multidisciplinares integrando
dados de superfície (mapas geológicos e seções estratigráficas) e informações de subsuperfície
(levantamentos geofísicos) são fundamentais para a compreensão evolutiva de cinturões de falhas e
dobras. O presente estudo sintetiza os resultados da modelagem direta (2D) do embasamento
magnético, integrada a interpretação sísmica, dados de campo e descrição de testemunhos de sondagem
na região de Vazante-Unaí. A modelagem permitiu a identificação e definição de altos e baixos
magnéticos, interpretados como estruturas do embasamento, que, mesmo com profundidades superiores a
três quilômetros, guardam relação direta com elementos tectônicos e estratigráficos observados em
superfície. Uma importante feição identificada no trabalho é representada por um alto do
embasamento (magnético) na região do Rio Escuro. Essa feição delimita a sul (região de Vazante) uma
saliência (i.e., uma curva antitaxial), com estruturas exibindo uma direção geral NNE e que se curvam
gradativamente para NW-SE em sua porção setentrional. A norte do alto do embasamento (magnético)
do Rio Escuro (região de Paracatu-Unaí), as estruturas do Cinturão de antepaís da Faixa Brasília
compõem outra saliência, mostrando elementos de direção NNE, que passam gradativamente a NNW a
norte. A modelagem magnetométrica e dados sísmicos indicam que ambas as curvas antitaxiais
coincidem em sub- superfície com os baixos magnéticos de Paracatu, Unaí e Vazante, que são
interpretados como grandes calhas pré-existentes no embasamento. Esses baixos mostram um notável
alinhamento de suas falhas limítrofes com diversas feições aflorantes, tais como i) contatos geológicos,
ii) as falhas principais, iii) eixos de dobras e até mesmo com o iv) posicionamento das mineralizações de
Pb-Zn. As estruturas identificadas no embasamento guardam ainda relação direta com o arcabouço
estratigráfico das unidades meso a neoproterozoicas. Um exemplo, são as diferentes sucessões
estratigráficas observadas para o Grupo Vazante a sul e a norte do alto do Rio Escuro. As correlações
entre as estruturas profundas (pré-existentes) e as feições geológicas superficiais apresentadas no estudo
mostram que o arcabouço estrutural herdado do embasamento exerceu grande influência na evolução
tectônica do Cinturão de antepaís da Faixa Brasília na região de Vazante-Unaí, condicionando a partição
da deformação na fase compressiva, a canalização dos fluidos e o sistema mineralizante. Adicionalmente,
tais estruturas parecem ter operado significativamente na partição sedimentar durante a fase formadora
das bacias antecessoras.
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Foram analisados os pegmatitos Fazenda Concórdia (FC) e São Domingos (SD) que estão localizados no
Distrito Espírito Santo da Província Pegmatítica Oriental do Brasil (PPOB). Esses encontram-se inseridos no
Orógeno Araçuaí, próximo ao limite com o Orógeno Ribeira. Assim, buscou-se entender a relação desses
pegmatitos com os estágios geotectônicos apresentados pelo Orógeno Araçuaí. Os compartimentos tectônicos
principais do Orógeno Araçuaí são: externo, que circunscreve a margem sudeste do Cráton do São Francisco e se
caracteriza como uma faixa de dobramentos e empurrões; o interno, que é o núcleo metamórfico-anatético do
orógeno; e a inflexão setentrional que contém segmentos destes dois domínios, mas apresenta feições tectônicas
particulares. No domínio interno ocorre uma grande quantidade de rochas graníticas originadas de diversos
estágios da Orogênese Brasiliana, ocorrendo também a cristalização de inúmeros pegmatitos na PPOB a partir de
630 a 460 Ma. Este domínio inclui também a zona de sutura com remanescentes oceânicos e o arco magmático
cálcio-alcalino. O Distrito Espírito Santo possui pegmatitos mineralizados de 575-490 Ma apresentando como
mineralização principal caulim, quartzo, água-marinha e topázio, sendo que a maioria desses pegmatitos são de
origem anatética. Os pegmatitos dessa província podem ser divididos em três grupos: a) pegmatitos com
minerais gemológicos – ricos em turmalinas e zonas de Li; b) pegmatitos com berilo, algumas vezes com
qualidade gemológica e minerais cerâmicos, e c) pegmatitos pobres em turmalina e ricos em berilo, sendo
associados a diápiros pós-tectônicos que gradam de gabro a granitos pertencentes a supersuíte G5, sendo
importante fonte de berilo gemológico. O distrito do Espírito Santo corresponde ao segundo grupo, que está
associado a fase D2 do ciclo Brasiliano. O pegmatito São Domingos (SD) encontra-se encaixado no Grupo Bom
Jesus do Itabapoana onde a rocha predominante é um ortopiroxênio-granada-biotita gnaisse, pode estar associada
a bandas e lentes de composição diversas como biotita gnaisse, sillimanita-granada-biotita gnaisse, anfibolito,
gondito. Próximo a esse pegmatito ocorre um granito sem denominação. O pegmatito Fazenda Concórdia (FC)
está encaixado em rochas monzodioritas a monzonitos do plúton Torre pertencente ao Complexo Intrusivo
Mimoso do Sul (CIMS), que é um representante da supersuíte G5. Com base nos dados de geocronologia do
CIMS (480±4 Ma para sienomonzonito de granulação grossa) e em monazitas (homogêneas, sem zoneamento)
extraídas do pegmatito SD, através do método U-Pb, apresentando idade concórdia de 610.0±4.2 Ma. A idade
apresentada pela monazita é correspondente ao estágio pré-colisional (630-585 Ma) do Orógeno Araçuaí. A
idade da monazita corresponde à idade do Grupo Bom Jesus do Itabapoana, relacionado ao estágio précolisional, o que indicaria uma assimilação por parte do pegmatito durante sua cristalização e este podendo ser
uma fase residual do granito que ocorre em sua proximidade. Como não foi possível amostrar minerais para
datação do pegmatito FC e este apresenta forte relação com o plúton Torre, entende-se que este pegmatito
corresponde a uma fase residual da granitogênese do CIMS – relacionado ao estágio pós-colisional (520-490
Ma) do Orógeno Araçuaí.
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A ilha de Nova Guiné está situada na margem setentrional da placa australiana com a placa do Pacífico,
na região do atual continente da Oceania, sendo, até hoje, uma região tectonicamente ativa. Com mais de dois
mil quilômetros de comprimento e até setecentos e cinquenta quilômetros de largura, é considerada a segunda
maior ilha do mundo e uma das mais montanhosas, podendo chegar a quase cinco mil metros acima do nível do
mar. A ilha atualmente é dividida politicamente entre o Estado Independente da Papua-Nova Guiné e a
República da Indonésia. A geologia local costuma ser segmentada em domínios oeste, central e leste. Todos têm
similaridades estruturais, com rochas sedimentares no embasamento continental ao sul, além de um interior
formado por rochas metamórficas, ofiolitos e um conjunto de arcos vulcânicos mais ao norte. Este projeto, ainda
em andamento, tem o objetivo de gerar um novo mapa geológico da região da Nova Guiné em GIS, a partir de
compilação, com ênfase na porção do embasamento que integrou o paleocontinente Gondwana, a fim de
contribuir com a reconstrução tectônica deste no Jurássico. A metodologia iniciou com compilação da literatura
sobre a geologia e as estruturas geológicas do embasamento da ilha. Em seguida, esses dados foram integrados
com o uso do software ArcGIS 10.6.1 para a confecção do mapa geológico atual da ilha em escala de
1:5.000.000. Os contatos geológicos e as estruturas foram ajustados com imagens de SRTM. A complexa
geologia é fruto de uma série de eventos tectônicos, marcados pelos complexos ígneos e metamórficos. Mesmo
assim, a maior parte da geologia da Nova Guine é dominada por sedimentos siliciclásticos e carbonáticos,
depositados durante aparentes longos períodos de inatividade. Estima-se que o embasamento da parte central da
ilha seja uma extensão dos terrenos geológicos do norte da Austrália, formado por rochas de idade do Cambriano
a oeste e idades mais jovens paleozoicas a leste. O limite de placas onde se encontra a ilha possibilitou o registro
de diversos eventos tectono-térmicos durante o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Um regime de arco
continental estilo andino, que se estendeu por uma larga porção do Gondwana é auferido para a Nova Guiné no
final do Paleozoico e Mesozoico. Grande parte desta margem ativa está preservada na complexa trama de
terrenos hoje no sudeste da Ásia. Esses eventos acrescionários registrados ao longo do tempo geológico na Nova
Guiné representam um desafio sobre como teria sido a configuração desta porção continental durante a sua
evolução.
Este trabalho faz parte do projeto Revisão do Mapa Geológico do Gondwana, cooperação PETROBRAS-UFRJ.
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The Araçuaí Orogen started evolving in the Early Ediacaran, with the development of the Rio Doce
magmatic arc (630-585 Ma), and lasted until the Cambrian-Ordovician boundary, with the emplacement of
post-collisional plutons (525-480 Ma), passing through a previous collisional stage (585-530 Ma). Tectonically
dismembered ophiolite bodies (650-600 Ma) occur along NS-trending shear zones, outlining a suture zone
located west of the Rio Doce Arc. In the studied region, the Abre Campo shear zone and the Santo Antônio do
Grama ophiolite complex mark the western boundary of the suture zone. Around 50 km further east, on the
Manhuaçu shear zone, the second author (AGC) had found a paragneiss containing the Kfs-Grt-Ky assemblage
and suggested a high-pressure (HP) metamorphic condition. This paragneiss comprises garnet porphyroblasts
up to 2 cm enveloped and stretched by a ductile foliation, and surrounded by light-coloured laminae to bands
composed of quartz, plagioclase, K-feldspar, kyanite (up to 1 cm) and minor biotite. For a quantitative
geothermobarometric study, electron-microprobe analyses were performed along core-rim profiles on garnet
crystals, and to obtain mineral chemical data to apply the garnet-biotite thermometer and GASP barometer.
Two distinct garnet groups (Grt1 and Grt2) reveal different P-T conditions. Grt1 crystals are homogenous and
show no significant change of temperature between core and rim. Grt1 core temperatures range from 764 to
722 °C, and 807 to 774 °C (respectively from Thermocalc and conventional thermometry), very similar to the
temperatures obtained for Grt1 rims (764 to 717 °C, and 811 to 784 °C). The calculated pressures are
remarkably high and reflect the homogenous composition of Grt1 porphyroblasts, ranging in cores from 16.2
to 13.1 kbar and 15.5 to 13.6 kbar, and in rims from 13.9 to 12.1 kbar and 16.7 to 15 kbar. The Grt1
homogeneity suggests fast crystallisation under HP metamorphic conditions (HP granulite to eclogite facies).
In contrast, Grt2 crystals show significant P-T differences between cores and rims, with remarkable variations
in Mg and Ca contents. Grt2 crystal cores yield temperatures between 523 and 477 °C, increasing up to 781
°C at the rims. The pressures record similar changes from cores to rims, with the lowest pressures around 7.8
kbar at cores, increasing towards the rims up to 15.5 kbar. This HP conditions at Grt2 rims are equivalent to
those recorded by the Grt1 pressure data. The P-T increase shown by garnet porphyroblasts are representative
of a prograde metamorphism from high amphibolite to eclogite facies. Accordingly, the heterogeneous Grt2
crystals represent a clockwise prograde metamorphism that culminated in peak metamorphic conditions up to
16 kbar and 750 °C given by the homogeneous Grt1 porphyroblasts, characterizing a pre-collisional HP
metamorphic zone located west of the Rio Doce Arc. Actually, U-Pb ages of metamorphic zircon and monazite
grains from paragneisses located close to the studied outcrop have revealed a pre-collisional metamorphism
around 610-590 Ma, much older than the collisional metamorphic peak (570-550 Ma). Our data provide solid
evidence to trace the eastern edge of the suture zone along the Manhuaçu shear zone. They also reveal a HP
zone of a pre-collisional paired metamorphic belt with the coeval high temperature rocks located further east,
on the Rio Doce Arc, reinforcing subduction-related (non-ensialic) models for the southern Araçuaí Orogen.
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Carbonado é uma peculiar e enigmática variedade policristalina de diamante que tem provocado uma
discussão contínua sobre sua origem e história geológica. Carbonados foram reconhecidos como únicos em
muitos aspectos dentre os tipos policristalinos de diamantes, incluindo razões isotópicas de carbono entre –23‰ a
–30‰, presença de altas concentrações dos gases nobres Xe, Kr, Ne e 4He, alta porosidade, peso de até 3167
quilates e formado por grãos de micro diamantes sinterizados. Carbonados ocorrem associados a diamantes
monocristalinos em aluviões antigos e recentes, com os principais depósitos no Brasil – Cráton do São Francisco
e África Central – Cráton do Congo. Vale destacar que não é descrito na literatura inclusões de minerais
mantélicos no carbonado, típicas de diamantes da litosfera cratônica, tais como Cr–granada, piroxênio, olivina,
Mg–cromita e coesita. Por sua vez, carbonados tem sido reportado contendo inclusões singenéticas de granada,
apatita, fluorapatita, flogopita, sílica, carbonatos, haletos, carbetos, elementos nativos, ligas metálicas, óxidos e
sulfetos. Por outro lado, inclusões de rutilo, monazita, xenotímia, florencita são interpretadas como minerais
epigenéticos de possível origem ensiálica, contudo a química mineral dessas inclusões é pouco investigada. Com
base nestas características peculiares, diferentes hipóteses para origem do carbonado têm sido aventadas,
incluindo: transformação de carbono sedimentar orgânico em diamante em zonas de subducção, impacto de
meteorito sobre rochas crustais contendo carbono biológico no Precambriano, síntese a partir da transformação
induzida por radiação em baixas pressões de materiais carbonosos, formado em altas temperaturas e elevadas
pressões no manto terrestre e origem extraterrestre. Rutilo derivados do manto cratônico e de xenocristais de
kimberlitos possuem concentrações de Cr2O3 entre 1,7 e 9,7 wt.%, enquanto que teores inferiores a 1,7 wt.% são
predominantemente relacionados a ambientes crustais. O objetivo deste trabalho foi analisar a química mineral de
grãos de rutilo inclusos no carbonado na tentativa de buscar evidências do seu ambiente de formação. Foi
analisada a química mineral de 31 grãos de rutilo retirados de um carbonado proveniente da Bacia do Rio
Macaúbas, norte de Minas Gerais. Os grãos investigados não apresentaram zonações composicionais e o teor de
Cr2O3 variou entre concentrações inferiores ao limite de detecção e 6,65 wt.% (média 2,59 wt.%). Destes, 61%
dos grãos apresentaram alto teor de Cr, sugerindo tratar-se de inclusões singenéticas, enquanto que 39% possuem
assinatura crustal interpretados como inclusões epigenéticas incorporadas na estrutura porosa do carbonado ou
ainda rutilo cratônico empobrecido em Cr. Desta maneira, os rutilos de alto Cr sugerem uma origem mantélica
para o carbonado, semelhante a dos diamantes provenientes de kimberlitos.
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Results from in-situ U-Pb-Hf via SHRIMP and LA-ICP-MS analyses in igneous and detrital zircons,
allied to field geological and aerogeophysical data from the Almas-Dianópolis domain, western São Francisco
craton, allow constraining the evolution of accretionary orogenies, started in early Paleoproterozoic times. These
accretionary orogenies configure the initial onset of the western São Francisco continental paleo plate and might
have been followed by the development of a large magmatic arc or possibly a Himalayan-type continental
collision at 2.16 Ga. The local volcano-sedimentary greenstone-belt sequence was found to have been deposited
in sin-orogenic settings. The detrital zircon results from quartzites of this sequence allowed calculating its
maximum depositional age at ca. 2.23 Ga. These samples contained 2.23 Ga igneous zircons with evidence of
short distance transport. Xenoliths of this basin were found in a 2.21 Ga tonalite and detrital zircons from the
xenolith also yielded 2.23 Ga maximum depositional age. A volcanic tuff xenolith yielded ca. 2.3 Ma, and is
most probably derived from the volcanic rocks that compose the greenstone sequence. This ca. 2.30 Ga age
obtained for the volcanic tuff xenolith was found to be present in the detrital zircons. All the samples analyzed
for Lu-Hf yielded ɛHf values near to zero and negative (between -9 and 2). For the 2.21 Ga age, however, values
were all between -9 and 0. For older sources, especially for Neoarchean, slightly positive values appear in the
ɛHf/U-Pb plot. The data allow constraining two different events of terrain accretion, an older 2.30-2.27 Ga and
younger 2.23-2.21 Ga event. The younger event is related to the accretion of the Almas Block. Gravimetric data
show evidence of another block that could be responsible for triggering the older event of crustal accretion.
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Post-collisional period of the Brasiliano/Pan-African Orogenic Cycle in southern Brazil (650-580 Ma) is
marked by intense magmatism, that encompasses substancial volumes of coeval granitic and mafic rocks
emplaced along transcurrent shear zones that compose the Southern Brazilian Shear Belt (SBSB) in Dom
Feliciano Belt. The predominantly-transcurrent syntectonic granitic magmatism (611-587 Ma) was controlled by
the Major Gercino Shear Zone (MGSZ) in the Porto Belo region. This magmatism is represented by the Estaleiro
Granodiorite (EG) and their intrusive fine-grained granites, that, in association with minor volumes of schlieren,
mafic enclaves and sheet-like bodies, constitute the Estaleiro Granitic Complex (EGC). EG is represented by
porphyritic, amphibole-biotite granodiorites and the fine-grained granites include two main petrographic
varieties (hypidiomorphic equigranular to locally porphyritic biotite monzogranites with M’ 10-20 and
alotriomorphic equigranular sienogranites with M’ 4-7). Towards E and NE portions of the EGC, magmatic
fabric becomes more strongly developed and evolves into a mylonitic fabric. Higher volumes of both finegrained granites occur mainly in the EG mylonitic portions. In the undeformed or little deformed portions the
granitic veins are absent. Both in the wall-rock and in the fine-grained granites the main foliations have NE to
ENE strikes and steeply dips either to the SE or NW. Lineations have low plunge either to the NE or SW. Microand meso-structural analyses indicate that EG and fine-grained granites shared the same MGSZ dextral
transcurrent kinematics and an evolution from magmatic to solid-state conditions, under deformational
temperatures consistent with upper-greenschist to middle-amphibolite facies. New zircon U-Pb LA-MC-ICP-MS
crystallization ages of 612 ± 2 and 611 ± 3 Ma for the EG undeformed and deformed portions, respectively. The
inheritance patterns in the two portions are also very similar, being predominantly Neoproterozoic (~790, ~650 e
~630 Ma) and less commonly Meso- (1.2 and 1.1 Ga) and Paleoproterozoic (2.0 Ga). Shoshonitic affinity of
both EG and fine-grained granites are indicated by their high Sr, Rb and Ba contents, LREE and LILE patterns,
FeOT/(FeOT+MgO) ratios and predominantly metaluminous character. Major, trace and REE patterns suggest
that the fine-grained granites are derived from the EG mainly by fractional crystallization of amphibole, biotite,
zircon, allanite, apatite and titanite. EGC structural and geochemical features, in association with their zircon
inheritance patterns, may suggest that the transcurrent tectonics of the MGSZ have played a fundamental role in
the activation of mantle sources capable to originate shoshonitic magmas and have facilitated their interaction
with crustal melts.
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O Cráton Amazônico é constituído por terrenos de diferentes idades que designam províncias geocronológicas e
tectono-estruturais, as quais apresentam uma diversidade de terrenos e litotipos derivados de eventos decorrentes
de evolução geológica cujas sequências vulcânicas e os terrenos graníticos formaram-se a partir de acresção de
arcos magmáticos e eventos extensionais sobrepostos por uma evolução deformacional. O vulcanismo ácido da
Província Rondônia-Juruena é resultante de uma ativação mantélica intracontinental associada a riftes de longa
duração, o que sugere que a evolução do Cráton Amazônico preservou estruturas intrusivas e sequências de tufos
proterozoicos de ampla ocorrência, estes registros foram agora cartografados e preliminarmente estudados no
extremo sudoeste da Provincia Rondonia-Juruena, na região sudoeste de Rondônia, nos municípios de Espigão do
Oeste e Pimenta Bueno. O contexto geotectônico do Cráton Amazônico na área engloba a zona limítrofe entre a
Província Rondônia Juruena e a Província Sunsás. Em campo, esta unidade ocorre com litotipos vulcânicos félsicos
que variam de microgranitos a microbrechas equigranulares finas, riolitos, brechas e tufos, havendo uma foliação
milonítica concentrada no entorno de zonas de cisalhamento regionais de direção NW-SE. A norte e a leste seus
contatos (litológico ou tectônico) ocorrem com granitóides atribuídos a Suíte Intrusiva Rio Pardo. Na porção sul
se estabelece um contato com rochas vulcânicas básicas de idade ainda não definida e com a pilha sedimentar do
Gráben Pimenta Bueno da Bacia dos Parecis, enquanto que a oeste e sudoeste os termos micrograníticos desta
unidade gradam para granitóides equigranulares médios e grossos exibindo foliação regional associadas a zonas
de cisalhamento rúptil-dúctil, atribuídos a Suíte Intrusiva Serra da Providência. Diques, gabros e microgabros
melanocráticos apresentam-se intrudidos nas porções mais félsicas. Os diabásios estão associados a diques de
espessura métrica e os microgabros se relacionam a diques de largura decamétrica que por vezes atingem mais de
uma centena de metros de largura. Os gabros são compostos por cristais de plagioclásio com textura granofírica,
augita, hornblenda e mais localmente cristais de quartzo, com fenocristais de augita com maclas simples e
plagioclásio saussuritizado com maclas polissintéticas. Já os Riolitos, apresentam textura porfirítica marcada por
fenocristais de feldspato alcalino com matriz afanítica a vítrea, cinza avermelhada com bandas de coloração mais
escura evidenciando estruturas de fluxo, bem como são observadas foliações magmáticas primárias, havendo
ocorrências de zonas com foliação milonítica e, de forma menos expressiva, presença de grãos de granada. Esse
magmatismo félsico, apresenta indícios que corroboram a sua associação a Suíte Intrusiva Serra da Providência,
com base em evidências de contatos gradacionais observados em campo e posicionamento em ambiente pósorogênico relacionam-se às últimas fases do evento colisional que perturbou amplamente os domínios da Província
Rondônia-Juruena, ou de outra forma este pode ser uma extensão para oeste do registro da sucessão superior do
Grupo Colíder, a qual é composta por riolitos efusivos, traquitos e ignimbritos subordinados. Trabalhos futuros
mais aprofundados acerca da geoquímica e detalhamento cartográfico e geocronologia irão conduzir respostas
mais concretas a estas questões.
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The São Francisco-Congo (SFC) paleocontinent, formed in the Rhyacian-Orosirian boundary, was the
scenario for a succession of aborted continental rift systems from the Statherian to Tonian. The Espinhaço basin
system records the oldest of those continental rifts, in a region now located in eastern Brazil. The voluminous
felsic magmatism related to the Statherian Espinhaço rift is represented by metamorphosed anorogenic granites
and rhyolites found in the Espinhaço ridge and Chapada Diamantina plateau, as well as in the Guanhães
basement block. Metamorphosed mafic rocks represent the minor part in the Espinhaço rift system,
characterizing a bimodal suite. New zircon U–Pb (LA-ICPMS and SHRIMP) ages were obtained for samples
from felsic (1748 ± 3 Ma and 1740 ± 8 Ma) and mafic (1725 ± 4 Ma) rocks. These new data combined with
previous studies suggest that the Espinhaço igneous province erupted intermittently over a broad time interval
from ca. 1790 Ma to ca. 1700 Ma, though the major magmatic phase occurred between ca. 1750 Ma to ca. 1710
Ma. The volcanic and plutonic felsic rocks show lithochemical characteristics of A-type magmas. The εHf(t) data
for meta-rhyolite zircon grains are highly negative, varying from -12.32 to -17.58, in agreement with the
moderately positive δ18O values (7.02 to 7.98) and the REE patterns of the same zircon grains. These analytical
data suggest that the felsic magmatism are sourced by partial melting of Archean lower crustal materials by
underplating of melts derived from the mantle, related to an extensional environment. The mafic rocks are
tholeiitic with overall moderate enrichments in most incompatible trace elements. The negative values of εHf(t)
in zircon grains between -4.05 to -8.25 indicate contamination of the basaltic magma by crustal material, which
is consistent with the REE patterns and also the moderate δ18O values (5.56 to 7.87) of the same zircon grains.
The analytical data from the meta-mafic rocks disclose a basaltic magmatism in continental intraplate setting
whose parental magma could have been derived from the subcontinental lithospheric mantle with assimilation of
lower crustal components. The main volumetric, compositional and tectonic parameters of this bimodal
magmatism in the Espinhaço rift system are similar to those of a silicic large igneous province. The record of
Statherian magmatism associated with concomitant intracontinental rifting event preserved along the SFC
paleocontinent is a widespread geologic phenomenon. Together with coeval mafic dykes recorded in the south of
the SFC paleocontinental region, this Statherian anorogenic province may represent remnants of a large igneous
province related to the Columbia supercontinent.
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No extremo sul do Orógeno Brasília diversos corpos metaultramaficos ocorrem encaixados em unidades
supracrustais e do embasamento. Em sua maioria, permanecem com naturezas, gêneses e idades controversas.
No sul de Minas Gerais, na região de Liberdade, o corpo metaultramáfico Fazenda da Roseta se destaca como de
extrema relevância para o entendimento desses corpos, tanto pelas suas dimensões quanto pelo seu complexo
arranjo mineral e textural preservado. Esse metaultramafito define um corpo alongado de aproximadamente 4
km2 posicionado na base da Klippe Carvalhos. Em sua porção sul, predominam variedades de espinélioharzburgitos serpentinizados e serpentinitos, enquanto ao norte predominam meta(olivina)-websteritos e
metalherzolitos subordinados. Os metaharzburgitos são de granulação grossa com forsterita (Fo90-92), enstatita
(En90-92) e espinélio com clinopiroxênio localmente. Apresentam evidências de fusão incongruente de
ortopiroxênio, que geram residualmente domínios duníticos equigranulares e agregados de espinélio. Exibem
composição média de SiO2= 37,5%, MgO=36,20% e Al2O3= 1,0%, enquanto os ETR normalizados ao condrito
definem curvas subcondriticas em padrões zig-zag. Os metawebsteritos e metalherzolitos definem termos
granulares grossos com complexo arranjo textural entre ortopiroxênio (En87-90), clinopiroxênio, anfibólio e
olivina (Fo88-90) e ampla variação química, MgO= 24,35-32,65%, Al2O3= 0,37-6,73% e CaO= 0,19-11,43%. Seus
valores de ETR são enriquecidos, definem padrões semelhantes e delineiam curvas negativas dos ETRL ao
ETRM (La/Sm: 1,54-8,60) e são suavizadas rumo aos ETRP (La/Lu: 16,20-180,38), com anomalia coletiva de
Ce (Ce/Ce*: 0,01-3,4). Os padrões de elementos do grupo da platina normalizados ao condrito de metalherzolito,
metawebsterito e metaharzburgito se apresentam similares e definem padrões sub-horizontais para os elementos
do grupo do Ir (OsN/RuN:0,5-0,8) com empobrecimento dos do grupo da Pt (RhN/PtN: 2,5-4,0), típicos de corpos
residuais refratários. Na porção central do corpo, um metabasito intrusivo (Ne-normativo) enriquecido em CaO e
empobrecido em álcalis e SiO2 apresenta padrões químicos enriquecidos (N-MORB-normalizados), côncavos
para os elementos LILE e sub-horizontalizados para os HFES e Terras Raras (ETR) pesados. Seus padrões
químicos são similares aos dos metawebsteritos, cujas evidencias texturais, como consumo de olivina e entrada
de piroxênio, apontam para uma origem híbrida para estes corpos, possivelmente reflexo da interação de corpos
refratários com líquidos férteis. Considerações similares são feitas às vênulas piroxeniticas que seccionam os
metaharzburgitos e emanam do metabasito. Análises U-Pb (SHRIMP em zircão) em amostra do metabasito
forneceram idade concórdia em torno de 608 Ma, admitida como a de cristalização. Grãos de zircão do
metalherzolito forneceram idade (U-Pb, SHRIMP) em torno de 788 Ma a partir das análises de seus núcleos, a
qual tem natureza incerta, e outra, em torno de 638 Ma, obtida em bordas sobrecrescidas, atribuída à evento
metamórfico. Esses dados sugerem o envolvimento de porções astenosféricas na edificação da porção sul do
Orógeno Brasília cujas evidências apontam para processos de geração e exumação de corpos refratários
residuais, fusão parcial e geração de líquidos férteis (melts) associados a refertilização e hibridização de corpos
(piroxenitos) em intervalo de, no mínimo, 30 Ma no Ediacarano, durante a amalgamação do Gondwana
ocidental.
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O Bloco Encruzilhada (BE) é considerado um “terreno suspeito”, localizado entre o Batólito Pelotas
(BP) e a Faixa Tijucas (FT), no Cinturão Dom Feliciano (CDF). Suas características geofísicas são ambíguas: em
profundidade (baixo magnético) é similar à FT, enquanto em superfície (alto gamaespectrométrico) assemelha-se
ao BP. Considerando que os limites atuais do Bloco Encruzilhada foram modificados pelo amplo magmatismo
pós-colisional, as relações originais entre as unidades das fases colisional ou pré-colisional encontram-se
obliteradas.Uma correlação entre as rochas do Complexo Várzea do Capivarita (CVC), aflorantes no BE, e da
porção leste do Complexo Porongos (CP; ou Complexo Cerro da Árvore, sensu Jost e Bitencourt, 1980),
principal unidade da FT no RS, é proposta baseada em dados geoquímicos, geocronológicos e estruturais da
literatura, ainda que suas trajetórias de pressão e temperatura sejam contrastantes. Os ortognaisses do CVC e as
metavulcânicas do CP têm afinidade calcialcalina e idade de cristalização entre 780 e 800 Ma, correlacionável à
de gnaisses encontrados ao longo do batólito. Os valores de proveniência de rochas metassedimentares são
semelhantes, em 2.2 – 2.0 Ga, ca. 1.4 Ga e 800 – 780 Ma. As idades metamórficas de ambos os complexos
apontam um evento colisional oblíquo em ca. 650 Ma, registrado em evolução estrutural transpressiva, com
empurrão para W-NW seguido de transcorrência NNW, destral. A evolução metamórfica dos complexos é
modelada em pseudoseções de duas rochas metapelíticas. Um estaurolita-granada-mica xisto da região do Cerro
do Facão, CP, tem porfiroblastos sintectônicos de granada cujos núcleos apontam condições precoces de
metamorfismo de 555 – 565°C e 5.4 – 5.7Kbar. As bordas destes cristais e os demais minerais apontam pico
metamórfico em torno de 560 – 580°C e 5.8 – 6.3 Kbar, em trajetória típica de soterramento orogênico.Um
cordierita-granada-biotita paragnaisse migmatítico do CVC, contendo espinélio e sillimanita inclusos em
cordierita, aponta condições de 790 – 815°C e ca. 4.6 Kbar. Uma vez que a pseudoseção desta rocha não prevê
espinélio nem sillimanita,os domínios de cordierita + espinélio ± sillimanita foram tratados como subsistemas,
que indicam equilíbrio a 665 – 725°C e 2.8 – 3.4 Kbar, denotando a exumação do complexo sob alto gradiente
geotérmico. A correlação dos protólitos sugere que ambos os complexos foram formados em bacias
vulcanossedimentares similares, ou mesmo em porções distintas de uma mesma bacia, em período pré-colisional.
As trajetórias PT contrastantes e evolução estrutural coerente sugerem que o CVC faz parte de uma nappe
oriunda das porções mais profundas desta bacia, empurrada sobre sua borda, representada pelo CP, soterrado
durante a inversão tectônica da bacia. A transpressão resulta de colisão oblíqua durante a inversão desta bacia,
em alto gradiente geotérmico. Estas evidências desafiam modelos anteriormente propostos, que interpretam o
limite entre o Batólito Pelotas e a Faixa Tijucas como zona de sutura, e apontam para a contiguidade dos blocos
desde o período pré-colisional. Sugere-se que neste caso se abandone a terminologia terreno, mantendo-se o
nome original de Bloco Encruzilhada, sem conotação genética e mais de acordo com as evidências geológicas.
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FAIXA DEFORMACIONAL ROOSEVELT-GUARIBA: EVENTO TECTONO TERMAL
CALIMIANO INTRACRATÔNICO NO SUDESTE DO AMAZONAS, PORÇÃO SUDOESTE DO
CRÁTON AMAZONAS
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A Faixa Deformacional Roosevelt-Guariba (FDRG) é a principal feição estrutural na região sudeste do
Estado do Amazonas (SEAM). Trata-se de um corredor deformacional de direção NW-SE que controla a
compartimentação tectônica na região, constituído por metagranitos-ortognaisses e lentes de paragnaisses
migmatíticos e anfibolitos. Este trabalho apresenta estudo sobre a origem da FDRG, e seu papel na evolução no
SW do Cráton Amazonas. O estudo geofísico estrutural, definiu um embasamento profundo com padrão
magnético homogêneo de estruturação E-W (D-1), que é truncado destralmente por estruturas NW-SE (D1), as
quais têm suas respostas magnéticas atenuadas em profundidade. Um terceiro conjunto de estruturas, com
direção ENE-WSW, (D2) são observadas apenas em fontes rasas e intermédias, sugerindo uma estruturação
rúptil-dúctil, que aproveita as cicatrizes de estruturas antigas profundas. Outras gerações de estruturas são
atribuídas a diques tardios NNE-SSW e estruturas relacionadas a sistemas do tipo host-graben, associadas à
instalação de bacias sedimentares e/ou reativações neotectônicas (D4). No Rio Guariba, paragnaisses
migmatíticos e anfibolitos polideformados apresentam foliação de transposição, tipo plano axial (D1), com
atitude N60W 80/NE. No Rio Roosevelt metagranitos milonitizados possuem foliação (D1) com atitude N50W
85/NE(SW) e lineação mineral down-dip. Em ambos perfis, observou-se que as estruturas D1 (FDRG) são
superpostas por zonas de cisalhamento cataclásticas e falhas com direção ENE-WSW (D2). Na microescala, os
metagranitos mostram feições cristalográficas compatíveis com temperaturas entre 600o-500°C. Já os
paragnaisses apresentam assembleia mineral de alta-temperatura e baixa-pressão, compatível com a fácies
anfibolito superior (biotita-granada-cordierita-andaluzita-sillimanita). Análises geocronológicas forneceram
idades U-Pb em paragnaisse migmatítico de 1760 ±05 Ma (detríticos) e 1526 ±05 Ma (neoformados), em
anfibolitos de 1762 ±07 Ma, e em muscovita-biotita monzogranito de 1520 ±12 Ma. Também foram datados
granitos milonitizados e ortognaisses, sendo obtidas idades U-Pb de 1762 ±10 Ma (zircão e titanita), e idades
plateau Ar-Ar de 1483 ±02 Ma (anfibólio) e 1468 ±01 Ma (muscovita). No contexto do Cráton Amazonas o
quadro geológico apresentado para a região SEAM, conflita tanto com os limites, quanto com a estruturação
regional NW-SE propostos para as províncias Tapajós-Parima (Ventuari-Tapajós) e Rondônia-Juruena (Rio
Negro-Juruena). Na região, os magmatismos plutono-vulcânicos cálcio-alcalinos de alto a médio potássio
(~1760 Ma) e as sequências vulcanossedimentares (1800-1740 Ma) se desenvolvem sobre embasamento
Tapajós, não havendo limite marcante entre essas províncias. Os regimes tectônicos extensionais existentes,
implantados provavelmente durante o Paleoroterozoico, podem portanto estar relacionados tanto a um ambiente
de retro-arco vinculado a Orogenia Juruena, quanto a um rifteamento intracontinental da Crosta Tapajós.
Posteriormente, com o desenvolvimento da FDRG a região foi submetida a regimes tectônicos compressivos.
Por fim, concluímos que a FDRG é uma zona de cisalhamento profunda, vinculada a um evento tectonotermal
caliminiano (1468-1520 Ma), contemporâneo a formação de um magmatismo bimodal (Serra da Providência e
Mata-Matá, 1570-1515 Ma), gerado como resposta à compressões pericratônicas, que impõem encurtamento
intracontinental, através de megazonas de cisalhamento litosféricas intracontinentais.
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ULTRAHIGH TEMPERATURE (UHT) METAMORPHIC ROCKS FROM THE ARAÇUAÍ
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Ultrahigh-temperature (UHT) metamorphic rocks crop out on the Caparao Range (southeastern Brazil),
forming tectonic slices of orthogneisses and migmatites from basement units and supracrustal metasedimentary
migmatites of the southern Araçuaí Orogen. Garnet-bearing migmatites, found in tectonic slivers interleaved with
orthoderived rocks, are subdivided into hercynite-sillimanite-garnet migmatites and orthopyroxene-garnet-biotite
migmatites. Field-based observation combined with detailed petrography, mineral chemistry and thermodynamic
modeling have been applied to determine the metamorphic conditions attained in one of the lowermost sections
exposed within the southern Araçuaí Orogen. Hercynite-sillimanite-garnet migmatites show preserved
metamorphic peak assemblages containing stable sapphirine + quartz and hercynite + quartz, which are diagnostic
of ultrahigh temperature (UHT) metamorphic terrains worldwide. Orthopyroxene-garnet-biotite migmatites
exhibit high-Al orthopyroxene crystals, also characteristic of rocks submitted to UHT conditions. Combined
average P-T (THERMOCALC) thermobarometry with phase-equilibria modeling data have revealed the highest
peak metamorphic P-T conditions ever disclosed for rocks in the Araçuaí Orogen rocks, including 1066-1076 °C,
7.6-7.9 kbar for hercynite-sillimanite-garnet migmatites and 988-1023 °C, 9.8-10.9 kbar for orthopyroxene-garnetbiotite migmatites. U-Pb (LA-ICP-MS) data for zircon crystals from both migmatite types provided metamorphic
ages from ca. 626 to ca. 585 Ma. This time interval corresponds to the pre-collisional stage (630-585 Ma) of the
Araçuaí Orogen, when the Rio Doce magmatic arc was formed, and are considerably older than the collisional
metamorphic peak (570-550 Ma) obtained from other granulite-facies rocks found in the crystalline nuclei of the
orogen. The possible sources of heat for achieving UHT metamorphism may be geodynamically related to
subduction, associated with magma underplating during arc-related magmatism or to partial assimilation of the
slab during tectonic exhumation. Accordingly, the studied UHT rocks are found within the exposed hot core of
the southern Rio Doce Arc, where both the basement and supracrustal rocks were submitted to similar
metamorphic conditions, favoring a heat source associated with the ascent of deep isotherms related to magma
underplating during magmatic arc development. Some 20km further west of the studied Caparaó area, a precollisional high-pressure (HP) metamorphic zone with Kfs-Grt-Ky paragneiss, reaching up to 16.5 kbar at 750 °C
(see Degler et al., this symposium), has been described on the Manhuaçu shear zone that marks the eastern edge
of an ophiolite-bearing suture zone previously described in the southern Araçuaí Orogen. This suggests that the
described UHT metamorphic rocks might be part of a pre-collisional paired (HP-HT) metamorphic belt, which is
located from the intra-arc (HT) to the forearc accretionary wedge (HP) regions related to the Rio Doce Arc. All
presented data provide further evidence supporting tectonic models based on subduction of oceanic lithosphere
and magmatic arc development for the Araçuaí Orogen, instead of ensialic models.
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ARCABOUÇO LITOESTRUTURAL DO SINCLINÓRIO DE PITANGUI,
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O Sinclinório de Pitangui localiza-se na região centro-sul do estado de Minas Gerais, borda
sudeste do craton São Francisco. Compreende uma estrutura sinformal orientada segundo
direção NW-SE, com aproximadamente 20 Km de largura e 50 km de comprimento., Hospeda
sequências tipo greenstone belt do Supergrupo Rio das Velhas, metassedimentos referentes à
Formação Fazenda Tapera e sedimentos carbonáticos e terrígenos relacionados ao Grupo
Bambuí. Esta megaestrutura é limitada a leste, nordeste e sudoeste por granitoides neoarqueanos
e complexos granito-gnaíssicos; e sua continuidade a sudeste é representada pelos sinclinórios
de Mateus Leme e Souzas. O Serviço Geológico do Brasil – CPRM realizou mapeamento dessa
estrutura na escala 1:25.000 (Projeto Áreas de Relevante Interesse Mineral – ARIM QF-NW),
com ênfase na caracterização litoestrutural e metalogenética das sequências
metavulcanossedimentares presentes na área. A cartografia foi complementada com a realização
de estudos geocronológicos (U/Pb-LA-ICP-MS) e litogeoquímico. O trabalho permitiu definir
três importantes discordâncias angulares, as quais separam grandes sequências supracrustais de
idades: meso a neoarqueana (Supergrupo Rio das Velhas), paleoproterozoica (Formação
Fazenda Tapera) e neoproterozoica (Grupo Bambuí). Em termos deformacionais foram
identificados dois eventos principais de natureza compressiva. No primeiro evento, registrado
em rochas do Supergrupo Rio das Velhas, foi caracterizado duas fases de deformação. A
primeira fase foi responsável pelo desenvolvimento de dobras apertadas a isoclinais, com eixos
de direção geral NW-SE, e a formação de zonas de cisalhamento no regime dúctil/frágil-dúctil
com direções NW-SE e WNW-ESE. As zonas de cisalhamento (ZC) são caracterizadas por
foliação milonítica de médio ângulo, lineações de estiramento oblíquas e indicadores
cinemáticos indicam o predomínio de movimentos sinistrais. Relaciona-se a essa fase o
desenvolvimento de zonas de cisalhamento regionais, como as ZC Pará de Minas e Pequi.
Relações cartográficas e de campo, observadas em roof pendants, indicam que essa trama
deformacional foi afetada por intrusões neoarqueanas, cujas assinaturas variam entre suítes TTG
(2.75 Ga) e de alto-K (2.71 Ga). A segunda fase é identificada localmente e representada por
dobras fechadas a abertas, co-axiais às dobras da primeira fase, e, por vezes, associadas a
clivagens de crenulação. Interpreta-se um paleotensor de direção geral NE-SW para esse evento
relacionado ao ciclo orogênico Jequié. Um segundo evento deformacional foi observado tanto
em rochas do Supergrupo Rio das Velhas quanto em litotipos da Formação Fazenda Tapera. Os
principais elementos estruturais associados a essa fase são dobras assimétricas com eixos de
direção NE-SW/ENE-WSW e vergência para NW. Associa-se uma clivagem continua nos
metassedimentos da Formação Fazenda Tapera, caracterizada por mergulhos moderados a altos
para SE, e localmente uma clivagem de crenulação nos litotipos do Supergrupo Rio das Velhas.
Ocorrem também zonas de cisalhamento NW-SE em ambas as unidades. Em escala regional
observa-se a reativação de importantes estruturas arqueanas durante esse evento. Interpreta-se
um paleotensor de direção geral NW-SE para esse segundo evento deformacional,
correlacionado à orogênese riaciana. Destaca-se também a presença de um evento extensional
tardio neoproterozoico, responsável pela deposição e basculamento das rochas do Grupo
Bambuí.
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IDADE PALEOPROTEROZOICA DO MAGMATISMO ALCALINO DA REGIÃO DE
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O Corpo Granitóide da Região de Petrolina foi reconhecido, descrito e individualizado pela primeira vez
durante o mapeamento da folha Petrolina realizado pela CPRM, em 1990. Encontra-se representado por cinco
stocks intrusivos na Suíte Juazeiro-Lagoa do Alegre, neoarqueana, na margem Norte do Bloco Gavião do Cráton
do São Francisco, a noroeste da cidade de Petrolina-PE. Com base em relações de campo, estas rochas foram
consideradas por diversos autores como produto de um magmatismo do tipo tardi a pós-tectônico, mesma
interpretação mantida pelo Projeto Remanso-Sobradinho (CPRM, 2017), na qual representam o último
magmatismo na região no final do Paleoproterozoico. O litotipo principal apresenta coloração variando de cinzaesverdeado a rosado, granulação média a grossa e uma foliação bem desenvolvida nordeste, concordante com o
trend de foliações regional. Em lâmina delgada é caracterizado como álcali-feldspato-granito, constituído
mineralogicamente por quartzo, plagioclásio, microclina e hornblenda e, pelos minerais acessórios, biotita,
epidoto, Fe-hastingsita, apatita, zircão e opacos. Quimicamente é caracterizado como ferroso, sódico-potássico,
metaluminoso e rico em álcalis, com assinatura de magmatismo alcalino de ambiente distensivo (tipo A2).
Outras ocorrências de magmatismo alcalino paleoproterozoico na borda norte do Bloco Gavião são conhecidas,
como o Complexo Carbonatítico Angico Dias e a Suíte Granítica Campo Alegre de Lourdes. Com a finalidade
de entender melhor a posição estratigráfica e o contexto geotectônico desse magmatismo foi realizada uma
datação pelo método U-Pb em zircão no SHRIMP da USP. O zircão desta amostra é prismático, com cerca de
150 m e com estrutura interna homogênea a raras zonações oscilatórias discretas. O resultado da análise
mostrou 3 cristais discordantes com idade de ~3,3 Ga e 12 paleoproterozoicos em torno de 2.1 Ga. Dentre estes
últimos, foram selecionandos os mais concordantes e foi calculada a Concordia Age de 2155±4 Ma
(MSWD=2,5), interpretada como a idade de cristalização da rocha. Essa idade permite relacionar este
magmatismo alcalino à Orogênese Riacina (2,3-2,08 Ga), com a colagem do Bloco Gavião com outros blocos
arqueanos pré-existentes (Jequié e Serrinha) e uma extensiva produção de granitoides que juntos vieram a
compor o embasamento do Cráton do São Francisco. Considerando que o pico colisional da colagem dos blocos
ocorreu em torno de 2,08 Ga nota-se que a colocação dos corpos alcalinos da região estudada antecederam em
pelo menos 70 Ma a este evento. Sugere-se então, que o contexto tectônico colisional regional pode ter gerado,
localizadamente, um campo tensional intraplaca extensional. Isto permitiria a entrada deste magmatismo
intrusivo intraplaca em torno de 2.1Ga em alguns locais da paleoplaca Gavião. Porém maiores estudos ainda
serão necessários para a melhor compreensão da dinâmica estrutural regional.
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A complexidade estrutural da província mineral do Quadrilátero Ferrífero (QF) deve-se à interação dos
ciclos orogênicos do Orosiriano/Riaciano e Brasiliano. Em escala regional, o QF é caracterizado por maciços de
rochas cristalinas arqueanas (complexos ígneo-metamórficos), dispostos em estruturas dômicas bordejadas por
quilhas sinformais alongadas contendo unidades supracrustais do Neoarqueano (Supergrupo Rio das Velhas) e
do Paleoproterozoico (Supergrupo Minas). Dentre várias estruturas peculiares da região, tem-se a junção entre a
sinclinal Moeda, de direção meridiana e o homoclinal da serra do Curral, de direção ENE-WSW. Nas imagens
aéreas da porção oeste desta junção, observam-se duas grandes estruturas antiformais de direção N-S e NE-SW
(representadas pelos domínios serranos da Moeda, a leste, e da Jangada, a oeste), interpostas por uma estrutura
sinformal (serra das Gaivotas). À primeira vista estas estruturas compõem uma sequência de dobras: anticlinal
Catarina - sinclinal Gaivotas - anticlinal Jangada, que têm nos núcleos os xistos do Gr. Nova Lima (Sg. Rio das
Velhas) e os gnaisses do Complexo do Bonfim. Visando a caracterização destas estruturas e sua evolução,
realizou-se uma campanha de mapeamento estrutural de detalhe tendo como unidade guia a Formação Moeda
constituída essencialmente por meta-arenitos. O acamamento descreve as estruturas mencionadas e possui a
orientação preferencial de 094/46. É cortado em baixo ângulo pela foliação penetrativa Sn, que disposta segundo
o plano axial das grandes dobras anteriormente mencionadas, possui a atitude modal 100/51. A lineação de
interseção (Lint) entre S0 e Sn cai sistematicamente para o quadrante E, posicionando-se em 092/48, que
corresponde a atitude das charneiras das grandes dobras caracterizadas na região. Associada à foliação Sn têm-se
a lineação de estiramento mineral (Lest), cuja orientação preferencial é 100/49. Indicadores cinemáticos a ela
associados atestam transporte tectônico sistemático para W. Movimento de mesma natureza foi caracterizado na
falha reversa que coloca o Gr. Nova Lima sobre a Fm. Moeda, invertida, no contato oriental da sinclinal
Gaivotas. À luz destes dados, pelo menos três fases de deformação afetaram estes litotipos. A deformação
principal (Dn) e responsável pela geração dos elementos tectônicos Sn, Lest e Lint, foi uma compressão geral EW. Esta fase atuou sobre camadas previamente basculadas, e provavelmente, orientadas na direção ENE-WSW,
geometria preservada na Serra da Jangada, nucleada em uma fase deformacional anterior à principal (Dn-1). O
contato ocidental da sinclinal Gaivotas com o Complexo Bonfim é marcado por uma zona de cisalhamento
normal e mergulhante para E caracterizando um regime deformacional distinto (Dx). A relação temporal entre
Dn e Dx é desconhecida. Durante a orogênese Orosiriana/Riaciana a área investigada estaria localizada entre a
frente de cavalgamento e a área indeformada com deslocamentos restritos às zonas crustais mais profundas,
envolvendo o embasamento do Sg. Minas e geneticamente relacionados a dobras regionais sem aparente
desenvolvimento de uma trama penetrativa, caracterizando a fase Dn-1. A fase Dx correlaciona-se à nucleação
das estruturas dômicas do QF. Em Dn o estilo de encurtamento ocorre de forma epidérmica gerando estruturas
penetrativas. Esta fase pode representar uma interação do ciclo Brasiliano ou um estágio avançado de
deformação do ciclo orogênico do Orosiriano/Riaciano.
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As rochas metassedimentares no Domínio Ceará Central (DCC) da Província Borborema setentrional são foco de
estudos geológicos e isotópicos, visando determinar a idade mínima, o ambiente deposicional e as condições
tectono-metamórficas atuantes. Individualizadas em Complexo Canindé do Ceará (CCC) e Unidade
Independência (UI), estas sequências representam bacias paleoproterozóica e neoproterozóica, respectivamente.
No setor norte da área de estudo e bordejando o arco magmático Pacatuba-Maranguape ocorre a UI. Na região
sul da área têm-se as rochas do CCC, cujo contato, na porção central, é definido por uma zona de cisalhamento
transcorrente. Visando determinar a evolução tectono-metamórfica neoproterozóica e o paleoambiente dessa
região, este trabalho expõe novos elementos petrográficos, metamórfico-estruturais e geocronológicos das
regiões de Baturité, Itapiúna e Quixadá. O CCC é composto por gr±grt-sill-bt gnaisse com intercalações
centimétricas a métricas de grt±bt quartzito, sill-grt-bt gnaisse com cianita, grt-sill-bt-Mg-ribeckita anfibolito, grt
anfibolito, grt-bt metatexito e hbl- metagabro com clinopiroxênio. O CCC está migmatizado e, por vezes,
formou gr±grt±bt leucogranito e metatexito de composição granítica a tonalítica. A UI é composta por
grt±sill±bt gnaisse e xisto com intercalações centimétricas a decamétricas de ms- quartzito feldspático ou não,
lentes decamétricas de mármore calcítico e dolomítico, calciossilicática e anfibolito, com baixas taxas de
migmatização. A deformação que afetou o DCC (Dn) desenvolveu foliação Sn E-W a NNE-SSW, lineação de
estiramento Ln NE e E-W direcional rotacionando para NE-SW ao se aproximar da zona de cisalhamento
Senador Pompeu. Dessa forma, define-se o CCC como uma sequência metavulcanossedimentar depositada em
ambiente de mar profundo no Paleoproterozóico, representado por gr±grt±sill gnaisses e grt-bt quartzitos
finamente intercalados e lentes de anfibolito e metagabro, que representam paleoturbiditos com vulcânicas e subvulcânicas associadas. Depositada sobre o CCC, ocorre a bacia de margem passiva UI, definida pela ocorrência
de camadas decamétricas de ms- quartzito interpretado como sedimentos de fácies praial, lentes decamétricas de
mármores e extensas camadas de grt±sill±bt paragnaise e xisto que refletem os depósitos carbonáticos e psamopelíticos, respectivamente. Deformados no evento Brasiliano, foi originado no setor leste da UI uma componente
transpressiva com transporte para SW e no setor oeste e central, cavalgamentos frontais com vergência para WSW. No embasamento Paleoproterozóico originou zonas de cisalhamentos sinistrais e dextrais E-W e
cavalgamentos com transporte para SW. A ocorrência de silimanita e migmatização sugere o grau metamórfico
em fácies anfibolito alto a granulito.
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Com a caracterização do arco magmático continental Santa Quitéria, com base na geocronologia U-Pb em zircão
e isótopos de Nd, vários trabalhos se seguiram, refinando aspectos geocronológicos, geoquímicos e
petrográficos. Uma das maiores descobertas na região foi a individualização de uma zona de ultra alta pressão,
com determinação de coesita por espectroscopia Raman na borda oeste do arco. Baseado em novos dados
petrográficos, de espectroscopia Raman, termobarométricos, geoquímicos e geocronológicos (U-Pb e Lu-Hf em
zircão e Sm-Nd em rocha total), das sequencias metassedimentares, metamáficas e ortoderivadas que bordejam o
arco de Santa Quitéria, apresenta-se aqui um modelo evolutivo que atinge seu ápice com o amalgamento de
diversos terrenos, constituídos por: arco continental, bacias de margem passiva e ativa, arco de ilha e restos de
embasamento. O modelo é sustentado pela individualização de crosta oceânica neoproterozoica, arcos de ilha
tonianos, formação de nova zona UHP e proveniência U-Pb e Lu-Hf das rochas metassedimentares.
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The Congo and São Francisco paleocontinental blocks were amalgamated by diachronic orogenic belts
developed from the Late Rhyacian to Early Orosirian, forming the Congo – São Francisco Paleocontinent.
Those Rhyacian–Orosirian orogenic belts (formerly called “Transamazonian” belts), now located in
northeastern to southeastern Brazil and central to southwestern Africa, are found from the central to eastern
São Francisco Craton and western Congo Craton, as well as in basement blocks reworked within the
Brasiliano–Pan-African Araçuaí – West Congo orogenic system. The focused belts have been grouped into
three Rhyacian–Orosirian orogenic systems (ROOS). The western ROOS (W-ROOS) includes the Mantiqueira
complex, the western segment of the Eastern Bahia belt, intrusions in the south Gavião and Porteirinha blocks,
and parts of the Mineiro belt, forming an assemblage of magmatic arcs and reworked older crust rich in TTGtype complexes, developed on continental margins of Archean blocks. The W-ROOS belts developed from ca.
2190 to ca. 2040 Ma, with the main metamorphic stage around 2080–2040 Ma and late orogenic plutonism up
to 1940 Ma, displaying essentially crustal conditions (epsilon Nd: +0.3 to -13; Nd TDM model ages: 2.9–3.2
Ga), except some parts of the Mineiro belt that show juvenile components (2174–2100 Ma; epsilon Nd: +0.3
to -7; epsilon Hf: +8 to -10; TDM model ages: 2.3–3.2 Ga). The eastern ROOS (E-ROOS) comprises the
Quirino complex, basement rocks of the Cabo Frio tectonic domain, and the coastal Eastern Bahia belt, in
Brazil, and the Eburnean and Kimezian belts, as well as the western Angola shield, in Africa. The E-ROOS
shows two distinct sets of orogenic belts. The older (western) E-ROOS belt includes the Quirino Complex
(2190–2167 Ma; epsilon Nd: +0.1 to -9; epsilon Hf: -2 to -7; TDM model ages: 2.2–3.2 Ga) and the coastal
segment of the Eastern Bahia belt comprising Archean rocks reworked around 2090–2050 Ma. The younger
(eastern) E-ROOS belt encompasses the basement of the Cabo Frio terrane, in SE Brazil, and the Eburnean,
Kimezian and western Angola belts, in Africa, developed from ca. 2080 Ma to ca. 1915 Ma. Both the western
and eastern E-ROOS belts developed essentially under continental crust conditions (epsilon Nd: -5 to -7;
epsilon Hf: -0.7 to -4; TDM model ages: 2.4–3.2 Ga). Assembled between the W-ROOS and E-ROOS, the JUROOS developed from ca. 2200 Ma to ca. 2000 Ma, and includes the Juiz de Fora, Pocrane and Buerarema
complexes, showing prominent juvenile to moderately juvenile isotopic signature (epsilon Nd: +8 to -3.5;
epsilon Hf: +8.2 to -7.4; TDM model ages: 2.0-2.5 Ga). The distinct signatures (crustal, i.e., typical of
continental margin orogens, versus juvenile, i.e., typical of intra-oceanic accretionary orogens) and the linearshape of the described orogenic systems suggest that some sort of tectonics similar to the Phanerozoic plate
tectonics promoted the amalgamation of the Congo – São Francisco Paleocontinent in Paleoproterozoic time.
In such a scenario, JU-ROOS would represent an extensive island arc system associated to subduction within
a large Paleoproterozoic ocean, while W-ROOS and E-ROOS developed as continental orogens on margins of
the Congo and São Francisco paleocontinental blocks located elsewhere. The JU-ROOS firstly collided with
the W-ROOS at 2.07–2.05 Ga, and only by the Early Orosirian (2.0–1.95 Ga) all those ROOS assembled in
the single Congo – São Francisco paleocontinental piece.
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A caracterização de terrenos submetidos à condições de ultra alta pressão (UHP) é marcada pela
ocorrências de minerais formados a profundidades superiores a 90-100 km. A preservação desses minerais exige
condições muito especiais, principalmente uma exumação rápida que diminua o retrometamorfismo. Dentre os
minerais, destacam-se a coesita e microdimantes, normalmente ocorrendo como diminutas inclusões em zircão,
granada, piroxênio, rutilo, entre outros. A ocorrência de terrenos UHP é rara no mundo, tendo-se
individualizadas até o presente, 24. Entre estes, duas faixas UHP foram identificadas na porção centro norte do
estado do Ceará, mais precisamente bordejando o arco magmático continental Santa Quitéria formado no
Neoproterozoico. A ocorrência de minerais UHP (coesita e diamante) em rochas metamórficas paraderivadas foi
uma quebra de paradigma, levando à confirmação da subducção dessas rochas a alta profundidade. O tamanho
desses minerais torna muito difícil sua individualização a olho nu. O uso de microscópio ótico, eletrônico e
microsonda não são suficientes para caracterizar, por exemplo, a coesita. Para isso torna-se imprescindível o uso
da espectroscopia Raman. Coesita são individualizadas no diâmetro de até 0,002 mm (2 micra), a depender do
equipamento. Nas faixas móveis neoproterozoicas brasileiras, e mesmo em algumas áreas cratônicas mais
antigas, são descritos inúmeros arcos magmáticos resultantes de processos de subducção, em geral, sem
preservação de crosta oceânica. A identificação de rochas UHP, principalmente nas faixas móveis brasileiras,
requer um levantamento de grande detalhe e perseverança. Neste trabalho, a partir das sistemáticas utilizadas nos
últimos 12 anos no Domínio Ceará Central e Rio Grande do Norte, abordar-se-á os caminhos para se chegar à
caracterização de minerais UHP, a saber: i) trabalhos de campo com os critérios petrográficos para coleta de
amostras; ii) Áreas da amostra para confecção de lâmina delgada polida; iii) Estudo por petrografia ótica e
eletrônica e; iv) delimitação de áreas a serem mapeadas por espectroscopia Raman. São poucas faixas UHP no
mundo, mas certamente, no Brasil não devem existir somente duas.
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No setor intracontinental do Orógeno Araçuaí-Oeste Congo, o seu embasamento é
constituído por: (i) metagranitoides arqueanos, parcialmente migmatizados; (ii) sequências
metavulcanossedimentares de idades desde arqueanas a orosianas, incluindo greenstone belts e
as sequências metavulcanossedimentares Leandrinho e Rio São João; (iii) metagranitoides
siderianos a orosirianos relacionados com o Orógeno do Oeste da Bahia; (iv) metagranitoides da
Suite Intrusiva Lagoa Real, de idade estateriana; v) Supergrupo Espinhaço, idades estateriana a
esteniana, depositada no Aulacógeno do Paramirim. Como unidades de preenchimento da bacia
pré-orogênica, também depositadas no Aulacógeno, têm-se o Grupo Santo Onofre e a Formação
Bebedouro, ambos de idade toniana, e a Formação Salitre, de idade criogeniana. Essas rochas
estão truncadas por zonas de cisalhamentos com movimentos que variam de reverso a reverso
destral e espessuras de até 40 km, que foram responsáveis por cavalgar unidades do embasamento
sobre as unidades de cobertura durante a inversão do Aulacógeno do Paramirim. Estruturas popup integram o arcabouço estrutural. Os indicadores de movimento são estruturas S/C/C’ e boudins
assimétricos. A norte do paralelo 13º 40’S predomina uma trama dúctil-rúptil a rúptil-dúctil, em
que o quartzo e filossilicatos marcam a xistosidade e os feldspatos estão fragmentados. A sul
desse paralelo, a microestrutura granoblástica é observada em feldspatos e quartzo. A paragênese
mineral progressiva sin-tectônica ao desenvolvimento das zonas de cisalhamentos é constituída
por: (i) granada+estaurolita+quartzo em xistos aluminosos do Grupo Santo Onofre –Macaúbas;
(ii) hedembergita+grossularita+albita+/-epidoto em rochas hidrotermalizadas e ricas em urânio
hospedadas na Suíte Intrusiva Lagoa Real (albititos); (iii) quartzo+moscovita+/-fucsita em
quartzitos da Formação Algodão, base do Supergrupo Espinhaço. A temperatura obtida através
de estudos de Pseudosections revelaram temperatura entre 625 e 650º C. A paragênese regressiva
é marcada pela presença de clorita e quartzo nas primeiras e moscovita, quartzo e calcita nas
segundas, com temperatura atingindo 580º C. Os estudos U-Pb (LA-ICPMS) foram realizados
em monazitas dos xistos aluminosos da Sequência Metavulcanossedimentar Rio São João e do
Grupo Santo Onofre, bem como em titanitas de metagranitoides arqueanos e quartzitos do
Supergrupo Espinhaço. O conjunto de dados obtidos em monazita hospedadas em xistosidade
desenvolvida nas zonas de cisalhamento revelou dois grupos de idades para o metamorfismo: (i)
ca. 560-540 Ma; e (ii) ca. 525-517 Ma. Para as titanitas posicionadas no mesmo contexto, as
idades variaram entre 526 ± 2 Ma e 491 ± 23. Os resultamos sugerem aquecimentos relacionados
com a estruturação do Orógeno Araçuaí e com uma fase distensional tardia.
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Os terrenos pré-cambrianos do Paraguai são expostos nos altos estruturais do Rio Apa e de Caapucú, o
primeiro aflora no extremo sul do Cráton Amazônico, enquanto o Alto de Caapucú, no sul do país, é constituído
por um fragmento cratônico paleoproterozoico (Cráton Rio de La Plata), rochas supracrustais e suítes graníticas
neoproterozoicas da Faixa Paraguarí. Baseado em dados de campo e geocronológicos Ar-Ar, K-Ar e U-Pb, sugerese a compartimentação do terreno pré-cambriano do sul do Paraguai (Alto de Caapucú) em um remanescente
crustal paleoproterozoico, Bloco Rio Tebicuary e uma faixa móvel neoproterozoica, Faixa Paraguarí. Esse trabalho
apresenta uma revisão dos dados geológicos, estruturais e geocronológicos da Faixa Paraguarí, enfatizando a
evolução tectônica neoproterozoica e suas implicações na reconstituição do Gondwana Ocidental. O Bloco Rio
Tebicuary é constituído por orto e paragnaisses, quartzitos ferruginosos, mármores e serpentinitos da Suíte Villa
Florida, com idade U-Pb zircão em torno de 2,0 Ga, com extensivo retrabalhamento tectono-metamórfico
neoproterozoico evidenciado por estruturas tectônicas superimpostas e reajuste isotópico dos sistemas Ar-Ar e KAr em torno de 0,57 Ga e 0,5 Ga. A Faixa Paraguarí é definida por uma associação de rochas supracrustais
siliciclásticas do Grupo Paso Pindó, composto por conglomerados, arenitos e folhelhos, metamorfisados na fácies
xisto verde; volumoso magmatismo sin-tectônico da Suíte Centu Cué (0,62 Ga), constituída por corpos intrusivos,
deformados, de composição granodiorítica, monzogranítica e sienogranítica, derrames riolíticos e tufos ácidos e,
magmatismo pós-tectônico da Suíte Caapucú (0,55 Ga), constituída por rochas isotrópicas, de composição
monzogranítica a sienogranítica, intrusivas e efusivas, do tipo A, com textura rapakivi. Tectônica compressiva
gera, no Grupo Paso Pindó, dobras recumbentes a inversas com foliação de plano axial de direção N20-60W e
mergulhos entre 20° e 50° para SE, enquanto a Suíte Centu Cué, mostra foliação penetrativa com direções variando
de NE a NW e mergulhos altos, entre 50º e 80º para NW e SW. Idades K-Ar na Suíte Centu Cué indicam reajuste
isotópico provocado pelo metamorfismo regional em torno de 0,56 Ga. O acervo de estruturas tectônicas, tais
como dobras inversas e recumbentes, zonas de cisalhamento reversas a transpressivas, em rochas da Suítes Villa
Florida, Centu Cué e Grupo Paso Pindó, corroboram o transporte tectônico de NEE para SWW, com zonas de
cisalhamento transpressivas de direção N70-80E e mergulhos de 70° a 90°. Os dados disponíveis sugerem que o
pré-cambriano sul do Paraguai é composto por um fragmento crustal paleoproterozoico (Bloco Rio Tebicuary),
retrabalhado no neoproterozoico, que pode ser correlato ao Cráton Rio de La Plata e, por uma faixa móvel
brasiliana (Faixa Paraguarí) gerada provavelmente pela convergência dos blocos continentais Paranapanema e Rio
de La Plata, durante a amalgamação do Gondwana Ocidental.
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The Archean TTG-granite-greenstone terrains have been intensively studied on the hunt for valuable
information regarding crustal growth in the early Earth. The south São Francisco craton (SSFC) in Brazil is one
of the few areas which are key to unveil the Archean evolution in South America due to its significant uncovered
extension. Despite the economic interest dating back into the 18th century, the SSFC has not been studied in
detail until the beginning of this present decade. The two main greenstone belts in the SSFC, Rio das Velhas
(RVGB) and Pitangui (PGB), have been traditionally considered to represent a single Archean basin. Here, we
present new geochronological and whole-rock geochemical data for several rock intervals sampled in drill cores
at the PGB as well as two late intrusive granitoids. An integrated approach between greenstone and TTG-granite
terrains is preferred in this work, since the evolution of the Archean greenstone belts is intrinsically related to the
magmatic history of the surrounding crystalline domains, where most of the volcanosedimentary units in the
belts show age correspondences with magmatic events recorded in the adjacent domes or granite-gneissic
terrains. This data suggests that the PGB records initial tholeiitic back-arc mafic and ultramafic volcanism at a
rifted thick lithosphere section generating Al-depleted komatiites in contrast with Al-undepleted rocks in the
RVGB. Andesitic magmatism in an island arc environment marks transition to a calc-alkaline dominated
scenario at ̴ 2.76 Ga. This is coeval to the emplacement of two large TTG igneous bodies at the boundaries
between the PGB and the neighboring Bonfim-BH crystalline terrain, implying flat-subduction or melting at the
base of a thickened crust owing to compressional movements. Two levels of metasandstones in the PGB are
sourced from a neighboring evolved continental arc developed at the boundaries of the RVGB, which in turn,
show metasediments with a juvenile crust signature implying two different sources. These sources are likely the
Bonfim-BH and Bação TTG complexes respectively, which evolved as separate domains. Noteworthy, both
igneous and supracrustal rocks of the SSFC show strong crustal signature marked by extremely low ƐHf, except
those at the Bação TTG-granite complex and metasediments sourced from this area. This implies on the
existence of an anomalous over-thickened crust, or a Meso- to Neoarchean protocontinent. A late (2711±11 Ma)
TTG granitoid intruding the PGB suggests protracted melting or delamination at the base of this thick
lithosphere in response to a collisional event, which turned the narrow PGB into an Archean ophiolitic section.
This granitoid is coeval to the -rich granitoids at the RVGB, considered to mark the collapse of the Rio das
Velhas II orogen further east. A younger K-rich magmatism is recorded in the PGB and corroborates with a
diachronous evolution of both belts, which developed as individual basins separated by the Bonfim-BH thick
crustal block. Altogether, these data provide evidence of a Neoarchean rifting-subduction-collision-collapse
cycle over an anomalously thickened crust, suggesting modern-style tectonics or similar processes such as
“dripduction” was already operating in the area correspondent to the SSCF prior to 3.0 Ga, which is considered a
hallmark for the establishment of a thick continental crust regime and horizontal tectonics.
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Como se destrói um cratón? Quais os processos e evidências que podem ser relacionados à fragmentação
e ao retrabalhamento que ocorrem em bordas de regiões tectonicamente estáveis por longos períodos de tempo?
Aqui apresentamos trabalho integrado de evidências de campo, geocronológicas e geofísicas que demonstram o
provável fatiamento de fragmentos litosféricos que podem representar pedaços do Cráton do São Francisco
(CSF), afetados por deformação cisalhante intensa e deslocados por muitos quilômetros na trama
neoproterozóica dos cinturões móveis que circundam esta unidade tectônica na Plataforma Sulamericana. A
erosão profunda da litosfera nas bordas do CSF causa eventos geológicos de diferentes ordens e magnitudes.
Imagens de tomografia sísmica revelam que existem extensas anomalias de alta velocidade, que ultrapassam
lateralmente em profundidades litosféricas todos os limites superficiais do cráton, anteriormente definidos no
trabalho clássico de Almeida et al. (1977). É o caso da borda norte, no contato do CSF com a Província
Borborema, na região de Petrolina- Juazeiro, da sua borda sudeste, no contato com a Província Mantiqueira, na
região Sul de Minas, e da borda oeste do cráton, na região de Cavalcanti-Natividade, no contato com a Província
Tocantins. As áreas da borda do CSF sofrem intenso retrabalhamento crustal de diferentes blocos crustais de
dimensões litosféricas, com desenvolvimento de zonas de cisalhamento transcorrente, que teriam deslocado
pedaços do cráton ao longo da trama tectônica das faixas móveis adjacentes. Essas zonas são estruturas
profundas que atingem a base da litosfera (e.g. Rocha et al., 2016), associadas com intensa percolação de fluidos.
A consequência desse processo teria sido o descolamento de grandes fragmentos crustais de até ~2000 km 2 do
CSF, que se tornam altos do embasamento interdigitados entre as rochas supracrustais das faixas móveis
brasilianas e granitos intrusivos. A delimitação desses blocos crustais é bem evidente na assinatura isotópica de
Nd, bem como em dados aeromagnéticos. A faixa em que se observa a fragmentação do CSF se estende por
cerca de 300 km em cada uma das províncias brasilianas circundantes. Os elos de ligação entre as unidades do
CSF e os altos de embasamento nas províncias são reconhecidos de diferentes maneiras. No caso do limite com a
Província Borborema a ligação estaria representada pela é a continuidade de núcleos arqueanos, todos contendo
rochas mais antigas do que 3,4 Ga, desde Petrolina-PE, Complexo São Pedro-PI, até Patos-PB e o Maciço São
José do Campestre-RN. No caso do limite com a Província Mantiqueira a correlação pode ser inferida pelos
altos do embasamento representados por terrenos alóctones paleoproterozóicos de 2.3 Ga, rochas arqueanas de
2.7 Ga na região do de Amparo até Pouso Alegre, incluindo os complexos Guanhães e Porteirinha entre MG-ES
e as faixas granulíticas paleoproterozóicas de Juiz de Fora. No limite com a Província Tocantins fragmentos de
crosta juvenil com idades de 2.2-2.15 Ga, intenso magmatismo peraluminoso e a presença de rifts
intracontinentais poderiam ser considerados como os elementos de correlação dos fragmentos.A regeneração
tectônica na borda do CSF também é acompanhada de pronunciada remobilização de U e remagnetização das
rochas carbonáticas do Grupo Bambui e, posteriormente, da intrusão de rochas alcalinas durante o Mesozóico
nestas regiões de quilhas profundas sismicamente. Os processos de destruição intracratônica devem ser
estudados no futuro.
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O método do trenching, muito utilizado para estudos de paleo-sismicidade em locais onde há intensa
atividade tectônica, consiste em cavar uma trincheira, gerando um plano vertical com exposição do substrato,
onde é estendida uma malha de barbantes formando quadrados de tamanhos idênticos e marcadores coloridos
para destaque das estruturas estudadas. Neste trabalho, devido à irregularidade de uma linha de erosão que
constitui localmente uma trincheira natural, o método foi adaptado, sendo utilizado um painel móvel, constituído
por um quadro com moldura em PVC desmontável, com divisões internas em barbante, formando uma malha
interna quadrada. Seu deslocamento lateral foi controlado por uma trena, e o quadro foi nivelado a cada passo,
utilizando um nível comum, sendo “fixado” no afloramento com pregos grandes. Tal situação gerou mobilidade
para ajuste às paredes irregulares do afloramento natural, com o quadro portador de malha de escala fixa sendo
aposto lateralmente ao afloramento, sempre preservando linhas verticais e horizontais. Os quadrantes montados a
partir deste método foram fotografados de forma a manter suas proporções e as imagens geradas foram
integradas em um software de edição de imagens gerando um mosaico com baixa distorção, que permitiu a
reconstrução das estruturas reconhecidas. Na borda ocidental do Domo ou Alto Estrutural de Pitanga, na região
de Charqueada – SP foram anteriormente reconhecidas diversas falhas em arranjos de grabens e horstes
sucessivos, com camadas inclinadas associadas. As falhas afetam tanto rochas da Formação Irati e rochas básicas
mesozoicas alteradas, tanto níveis de crosta laterítica local, solos e depósitos coluvionares da encosta, por isso
interpretadas anteriormente como associadas ao quadro neotectônico. Pelo fato de as falhas terem direção
preferencial próxima a NNW e a trincheira ser quase retilínea com direção E-W, o afloramento é praticamente
perpendicular à direção das falhas, favorecendo a caracterização das estruturas. O levantamento foi realizado
com o deslocamento da tela ao longo da linha de erosão e a caracterização passo a passo das estruturas. Além da
obtenção de medidas estruturais, a descrição foi reforçada por documentação fotográfica que, com o auxílio da
malha do painel e a obtenção de fotos de detalhe, preservou ângulos de mergulhos de falhas e camadas,
espessuras e rejeitos. Este trabalho consiste na descrição do conjunto de estruturas em seção, objetivando a
apresentação de método de baixo custo, equipamento simples e de ótimo resultado. A técnica permitiu o
levantamento das estruturas, a preparação de um esquema geral do afloramento e, a partir da documentação
fotográfica, uma “reconstrução” do mesmo de forma fidedigna.
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IMPLICAÇÕES PARA RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS
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Reservatórios carbonáticos fraturados e carstificados apresentam grandes desafios e incertezas nas
distribuições permo-porosas dentro de um campo de petróleo. A predição dessas propriedades está diretamente
relacionada ao entendimento da ocorrência de corredores de fraturas, geralmente alargados pela dissolução
cárstica, podendo impactar positivamente ou negativamente na produção de hidrocarbonetos. Devido à baixa
resolução dos dados sísmicos, de poços e de amostras pontuais de rocha dentro de um campo de petróleo,
utilizam-se afloramentos de reservatórios análogos para auxiliar a distribuição espacial dessas propriedades em
modelos geológicos 3D e, com isso, para suprir parte dessa lacuna tecnológica. O presente estudo investiga a
distribuição espacial dos principais conjuntos de fraturas e feições cársticas em afloramentos da Formação
Jandaíra, presentes na região do vale do rio Apodi-Mossoró, Bacia Potiguar. O principal objetivo do trabalho é
mapear e descrever o padrão estrutural e cárstico em dobras, com foco na compreensão da relação entre esses
dois elementos. Para a realização desse estudo foram utilizadas imagens de drone e dados estruturais coletados
em campo, através da técnica de scanlines lineares. A partir do mapeamento estrutural e análises sistemáticas dos
dados de campo, foi possível descrever quatro conjuntos principais de fraturas (NE-SW, NW-SE, N-S e EW) e destacar dois conjuntos mais importantes (NE-SW e NW-SE), associados a um dobramento regional,
que predominam na região e que apresentam maior intensidade de dissolução cárstica, formando grandes
corredores de fraturas, com o desenvolvimento de shafts e dolinas no cruzamento entre elas, especialmente
próximo ao vale do Rio Apodi- Mossoró. As fraturas apresentam aberturas de até 1,4 m e altura de até 12 m,
apresentando a paredes com borda rugosa e vugs associados às estratificações cruzadas. As fraturas N-S e E-W
são pré-dobramento e estão associadas, em suas origens, à presença de veios de calcita e estilólitos verticais,
respectivamente. Em muitos casos é possível observar o veio de calcita com até 2 centímetros de espessura se
transformando em grandes fraturas alargadas, com aberturas de até 1 m e altura de até 6,5 m, com paredes
rugosas e vugs associados. Esses intervalos de alta permeabilidade, formados pela inter-relação entre os
conjuntos de fraturas e a carstificação, resultam em grandes corredores de permeabilidade, assumindo um
importante papel na construção de modelos geológicos em reservatórios complexos com dupla porosidade. A
utilização de imagens de alta resolução e o acesso direto a essas estruturas nos possibilitou a obtenção de
dados estruturais qualitativos e quantitativos, permitindo a parametrização e entendimento sobre sua distribuição
areal nos afloramentos da Formação Jandaíra e podem ser utilizados em reservatórios análogos, favorecendo o
refinamento dos modelos de reservatório e de fluxo a fim de reduzir as incertezas inerentes ao tema.
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A Formação Barreiras é uma unidade geológica tida como de idade miocênica, que aflora constituindo
falésias na região costeira do norte ao sudeste do país. Trata-se de uma cobertura sedimentar que compreende
depósitos semi-consolidados, afossilíferos, bioturbados e faciologicamente diversificado, de natureza continental
e marinha-transicional. No estado do Espírito Santo, a Formação Barreiras está exposta de forma descontínua,
sendo mais expressiva na porção norte do estado. Na porção sul do estado, são muito escassos estudos sobre o
tectonismo formador e deformador da Formação Barreiras. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi o
de compreender a evolução tectônica pós-miocênica da área de ocorrência da Formação Barreiras na região
sudeste do estado do Espírito Santo. Para tanto, foram integrados dados estruturais rúpteis e análises
morfométricas, no intuito de se determinar os paleocampos de tensão atuantes. A análise morfométrica
compreendeu a geração de mapas de densidade de drenagem, densidade de lineamentos, mapa de isobases,
rugosidade de relevo e de gradientes hidráulicos. Estes mapas foram gerados no software ArcGIS 10.4 (ESRI) a
partir do modelo digital de elevação disponibilizado no portal GEOBASES, com precisão na escala 1:10.000. O
levantamento de campo enfocou a análise estrutural rúptil em cortes de estradas e falésias a partir do
cadastramento de juntas e dados pareados de falha. Para a análise das paleotensões foi utilizado o método gráfico
dos diedros retos implementado no software livre FaultKinWin v.7.7.4. Os resultados revelaram a existência de
ao menos três eventos tectônicos, cuja cronologia relativa não pôde ser determinada em campo. Dois destes
eventos estariam relacionados à esforços compressivos de orientação NE-SW e NW-SE, que geraram juntas
distensivas, compatíveis com à deriva da Placa Sul Americana, conforme proposto recentemente por outros
autores na região sul do estado da Bahia. O terceiro evento tectônico teria sido responsável pela geração de
falhas normais de orientação NW-SE, e estaria relacionado a uma extensão de direção NE-SW. Contudo, seu
mecanismo gerador ainda não está claro, e não encontra respaldo na literatura consultada. As estruturas
observadas ocorrem no interior de alguns estratos da Formação Barreiras, o que indica que são contemporâneas à
sua deposição. As famílias de estruturas observadas em campo também são encontradas no mapa de
lineamentos, sugerindo que seriam produtos de esforços intraplaca recentes. A falta de registro de sedimentos da
Formação Barreiras imediatamente à norte do Rio Itapemirim, que voltam a aparecer erraticamente apenas na
região de Piúma, sugere que o mesmo possa estar encaixado em uma falha geológica de orientação NW-SE,
atuante durante a deposição da Formação Barreiras.
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A bacia do rio Vermelho, situada na porção sudeste de Minas Gerais, é um importante contribuinte do rio do
Peixe, afluente da margem direita do rio Paraibuna e da bacia do rio Paraíba do Sul. Essa rede
hidrográfica flui sobre ortognaisses bandados paleoproterozoicos do Complexo Mantiqueira, e metagrauvacas e
biotita paragnaisses bandados; filitos, xistos e quartzitos (intercalados com muscovita-quartzo-xistos),
respectivamente das formações São Vicente, Campestre e São Tomé das Letras (Subgrupo Carrancas) e biotita
xisto/gnaisse da Formação Santo Antônio (Subgrupo Serra do Turvo), todos do Grupo Andrelândia
(Neoproterozoico). A deformação tectônica compreende empurrões pré-cambrianos, gerados no Brasiliano, com
destaque para as nappes desenvolvidas em três fases de deformação da região da Serra do Ibitipoca (MG).
Estudos realizados sobre a tectônica rúptil nesse local têm apresentado dados consistentes da manifestação
Cenozoica, que mostram falhas que condicionam os rios e ao relevo da região. A finalidade do trabalho é a
caracterização morfométrica da bacia, e sua correlação com os dados estruturais rúpteis existentes,
especialmente na área do Parque Estadual Ibitipoca (PEI), sob a ótica morfoestrutural. Foram adquiridas cartas
topográficas, DEM (SRTM/ASTER GDEM) e imagens Landsat 8, elaborados mapas de sombreamento sintético,
rede de drenagem e de lineamentos, como suporte à análise geomorfológica. Adicionalmente, foram
determinados o fator de assimetria da bacia, elaborados perfis topográficos em faixa, longitudinais da bacia e
distribuição de knickpoints, utilizando rotinas no MatLab, os quais foram associados às zonas de falhas
observadas em campo. O rio Vermelho nasce na Serra do Ibitipoca e apresenta fluxo para norte e leste, passando
a fluir em sentido sul/sudeste até confluir com o rio Grão-Mogol e desaguar no rio do Peixe, próximo a Pedro
Teixeira (MG). Observou-se que a rede de drenagem segue traços estruturais “antigos” (pré-cambrianos),
principalmente NE-SW, mas também ENE-WSW a E-W, NW-SE e N-S inexistentes no mapa geológico
regional. Essa bacia possui 369,34km² de área, 41,4km de extensão, mostra padrão subdendrítico, tropia variada
e é moderadamente assimétrica (Fator de Assimetria 46), o que pode indicar basculamento para nordeste/leste.
Apresenta padrão dendrítico-contorcido a montante, retangular na porção SW e Sul, os quais denotam forte
dissecação no relevo seja pela diferença litológica ou condicionada em lineamentos NE-SW, E-W e N-S. Há
ainda o padrão dendrítico modificado possivelmente por interferência de lineamentos E-W. Os contatos
litológicos entre as unidades demarcam rupturas de declive e produzem modificações na drenagem, mas também
podem estar relacionados à reativação de falhas cenozoicas. Os dados estruturais obtidos no PEI mostram a
atuação de um binário transcorrente destral N30E, que desenvolveu fraturas R(N45E), R’(N75W), P(N15E),
X(N-S) e Y(N30E), com sigma 1 aproximadamente ENE e sigma 3 NNW-SSE. Falhas transcorrentes destrais
ENE-WSW, mais antigas, cortadas por falhas destrais N55E (R), parecem compor um quadro mais antigo,
enquanto que as falhas normais, com atitude N45-60E e mergulho para SE ou NW, ao mais novo, pois estão
associadas às cachoeiras, corredeiras. Desse modo, é possível que tais feições mapeadas na Serra exerçam um
controle morfológico na bacia supracitada, cuja análise conjunta com a deformação rúptil Cenozoica auxiliará no
entendimento do quadro tectônico rúptil da região.
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A Formação Barreiras representa uma cobertura sedimentar terrígena continental, de idade miocênica,
depositada por sistemas fluviais entrelaçados e leques aluviais. Essa Formação representa grande importância do
ponto de vista neotectônico, uma vez que abriga elementos estruturais e da formatação da paisagem que sugerem
uma tectônica ativa a partir do Mioceno Médio, pelo menos. O presente trabalho constitui uma análise
morfotectônica no domínio da Formação Barreiras adjacente ao litoral do Extremo Sul da Bahia, sobre o qual
objetiva o estudo morfotectônico e possíveis influências de tectônica ativa atual. Para compreender as relações
de modelagem geomorfológica e movimentos verticais de blocos, fez-se necessário a interpretação de feições
espaciais de relevo em modelos digitais de elevação (MDE) em duas principais interfaces: i) análise
morfométrica das redes de drenagem e ii) análise de anomalias de relevo. A análise morfométrica foi realizada
considerando o fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD) e o fator de simetria topográfica transversal
(FSTT), cujos altos valores obtidos sugerem um forte controle tectônico responsável pelo deslocamento da rede
de drenagem. Esse deslocamento possui sentido preferencial para SW, geralmente acompanhado por anomalias
positivas de relevo na borda NE, o que indica possível basculamento de blocos impulsionado pela reativação de
falhas do embasamento. Os blocos estruturais basculados, os quais foram compartimentados em cinco, são
limitados por drenagens com padrão retilíneo e alto grau de entalhamento, características que sugerem uma
herança estrutural do embasamento Neoproterozoico, com direção predominantemente NW-SE e E-W. Os vales
entalhados pelas drenagens, principalmente com padrões dominados por vales paralelos, retangulares e/ou com
alto ângulo de confluência também justificam o controle de anisotropias do embasamento sob a cobertura
sedimentar recente. Também foram observadas anomalias de drenagens como curvas e voltas anômalas,
meandros localizados e alto grau de entalhamento de rios de baixa hierarquia que também corroboram com essa
hipótese. Assim, diante das características morfoestruturais observadas, é possível sugerir que a região estudada
tenha sofrido perturbações neotectônicas durante o Holoceno, no mínimo, a partir da reativação de falhas
pré-existentes.
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In the Equatorial Atlantic Ridge, the Saint Paul Transform System (SPTS) and Saint Peter and Saint Paul Archipelago
(SPSPA) exhibit extreme mantle uplift and exhumation (Maia et al., 2016). To study the dynamic of this fault system,
we analyzed the seismicity and located 52 earthquakes (M < 3.3) using the back-azimuth method (de Melo and do
Nascimento., 2018) with the data of the ASPSP station installed in the island SPSPA. In 2013, we carried out a
deployment of three autonomous hydrophones in the area during the COLMEIA experiment (Maia et al., 2015).
Another ten events with magnitude above 3.4 were recorded and jointly located using the hydrophones network, the
ASPSP station, and a regional seismographic stations from the Global Seismic Network–GSN and the Brazilian
Seismographic Network—RSBR using the HYPOCENTER software (Lienert et al., 1986). For these ten events, the
results obtained from the arrival times of the hydrophones and of the ASPSP station exhibited smaller hypocentral
errors than those obtained using the arrival times of the regional network together and of the ASPSP station. We
therefore included them in our catalogue. The complete catalogue yields 62 hypocenters with depth ranging from 0.2 to
16.7 km and they are concentrated in three different zones: the Atobá Ridge Zone (ARZ), the East Shear Zone (ESZ)
and the Central Fracture Zone (CFZ). Earthquakes on ARZ exhibits a wider depth range associated with the push-up
ridges on a transpressive zone in a restraining stepover of the SPTS. The deepest hypocenters in ARZ suggest us that
the brittle-ductile transition is around 15 km depth. The majority of the earthquakes from our catalogue are located in
the crustal thickness layer derived from the low-density of crust/mantle serpentinization modeled by Maia et al. (2016).
There are a few cases in which the hypocentral depths are deeper than the serpentinized zone. We suggest that water
percolation into the faults facilitates earthquake occurrence in these deeper levels (Ranero et al., 2003; Ranero et al.,
2005). Bergman and Solomon (1992) suggest that fracture zones close the transform faults are weaker than the
surrounding lithosphere and cause stress change. For the hypocenters located in the CFZ, they may be due to the
stresses generated by the ARZ that contribute to a reactivation process of the fracture zones. Alternatively, thermal
changes may affect the local stress field and also be responsible for this reactivation (Behn., 2007).
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Estruturas geológicas antigas podem atuar como zonas de instabilidade crustal que são reativadas em
eventos tectônicos posteriores sob a forma de estruturas rúpteis. Tais estruturas geralmente possuem extensão
regional e comumente são refletidas em superfície como feições lineares de expressão topográfica (lineamentos
estruturais). A região Sudeste do Brasil é caracterizada por extensos lineamentos bem marcados no relevo que
refletem zonas de cisalhamento N-S a NE-SW, compondo a trama estrutural do Sistema Orogênico AraçuaíRibeira. Essas estruturas, herdadas do Ciclo Orogênico Brasiliano/Pan-Africano influenciam na estruturação da
Margem Continental Atlântica Sul e Sudeste do Brasil. Na região sul do Espírito Santo, associados às estruturas
NE-SW ocorrem lineamentos de direção NW-SE e NNW-SSE que, em conjunto com as primeiras,
compartimentam o relevo sul-capixaba controlando cursos d’água, depósitos sedimentares e ocorrências minerais,
além de marcar zonas de acomodação entre blocos crustais. Destacam-se nesse contexto os lineamentos Guaçuí
(LG), Alegre (LA), Piúma (LP), Itaoca (LI) e Além Paraíba (LAP). A compreensão da origem e reativação dessas
estruturas pode elucidar questões sobre a evolução geológica pós-brasiliana, ainda pouco discutida na região.
Buscando o detalhamento dessa estruturação, apresentamos neste trabalho dados preliminares obtidos a partir de
análises morfométricas e estruturais de campo. As análises morfométricas foram realizadas por meio de modelos
digitais de elevação e imagens de satélite com resolução espacial de 2 a 30 metros. Os dados de campo foram
obtidos por meio da análise de 468 afloramentos, dos quais foram coletadas 394 medidas de estruturas dúcteis
(foliação e bandamento) e 2021 medidas de estruturas rúpteis, 1905 de juntas e 296 de falhas. A área de estudos
possui compartimentos estruturais delineados por quebras de relevo associadas a lineamentos de direções
principais NE-SW e NW-SE. Os knickpoints ocorrem em grande parte associados a esses lineamentos, alinhados
e/ou delimitados por eles. Os compartimentos estruturais são caracterizados também pela diferença de índice de
concentração de rugosidade, como na região central e sudeste da área, onde apresentam rugosidade muito baixa.
As foliações possuem direções entre NE-SW e N-S e mergulhos variando de alto ângulo, como no LG, a médio
ângulo, como no LAP, ambos com mergulho para SE. As juntas formam famílias de alto ângulo de mergulho e
direções WNW-ESE, NW-SE e NE-SW e ocorrem associadas a todos os lineamentos estudados. As falhas
possuem direções principais NE-SW e NW-SE. Ao longo do LG, falhas normais com a mesma direção do
lineamento ocorrem sobre os planos de foliação milonítica, indicando reativações tectônicas em fase rúptil. Nas
demais localidades, ocorrem falhas normais, oblíquas e transcorrentes com médio ângulo de mergulho, paralelas
ou ortogonais aos principais traços do relevo. Os dados morfométricos revelam que os lineamentos, alguns deles
herdados da Orogênese Brasiliana, são responsáveis pelo controle estrutural do relevo, delimitando altos e baixos
estruturais. Os lineamentos NW-SE e NNW-SSE não possuem correspondência com os dados de foliação
indicando que não foram originados na fase dúctil, no entanto, sua origem ainda é incerta. Esses lineamentos
estruturais compõem zonas de fraqueza crustal que foram reativadas sob a forma de juntas e falhas, provavelmente
a partir do Cretáceo Inferior, até o Cenozoico.
.
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Com a intenção de contribuir com as investigações neotectônicas junto a porção continental emersa da Bacia do
Espírito Santo-Mucuri, este trabalho tem como objetivos, a caracterização litoestratigráfica do substrato
geológico e a compartimentação morfotectônica de uma porção da borda oeste desta bacia em contato com um
cinturão orogênico neoproterozoico, exatamente na região de Nova Venécia e Boa Esperança, no norte do
Estado do Espírito Santo. A porção norte do Estado do Espírito Santo está inserida na Província Mantiqueira,
nos domínios orientais do Orógeno Araçuaí em contato com a porção continental oeste emersa adjacente a Bacia
do Espírito Santo-Mucuri, encobertos por uma sedimentação cenozoica. Quanto ao quadro litoestratigráfico, a
área de estudo contempla, o Complexo Nova Venécia, a Formação Rio Doce e o Grupo Barreiras. O primeiro é
constituído por uma variedade de paragnaisses migmatizados peraluminosos apresentando metamorfismo entre
fácies anfibolito e granulito, com idade de sedimentação dos protólitos situado no intervalo de 630–585 Ma,
contendo as suítes G2 (plutonismo sin-colisional.), já a Formação Rio Doce é constituída por sedimentos
clásticos, representada por intercalação de arenitos arcoseanos e conglomeráticos, com argilitos maciços
acinzentados, por fim, o Grupo Barreiras é constituído geralmente por arenitos conglomeráticos, concreções
ferruginosas extensas e lentes conglomeráticas a argilosas intercaladas aos arenitos predominantes, indicando
seu caráter de sedimentação fluvial. Conforme o quadro macroscópico na região, ocorrem dois grupos de
manifestações estruturais nos contatos entre o Complexo Nova Venécia e a Formação Rio/Grupo Barreiras,
sendo que os afluentes do Rio Cotaxé preferencialmente adotam a direção NE-SW, em oposição a parte sul da
área, onde possivelmente por influência da manifestação do complexo paragnáissico, adota um padrão anômalo
das feições estruturais e de drenagem. A análise morfoestrutural foi desenvolvida a partir da investigação das
feições da rede de drenagem, das unidades de relevo, de uma análise estrutural macroscópica de feições lineares
com interpretação da ação tectônica que as controla. Os maiores rios que banham a região são: Cricaré ao sul da
área, e Cotaxé ao norte, evidenciam linhas preferenciais de curso E–W e NWW-SEE, respectivamente. O Rio
Cricaré possui cotovelos expressivos, sendo que blocos alinhados em N-S e NE-SW permitem essa configuração
dos cursos d’agua, além de poder significar dois momentos de basculamento por ação do tectonismo na interação
entre a Formação Rio Doce/ Grupo Barreiras e o Complexo Nova Venécia. O Rio Cotoxé ainda que possua
algumas feições em NW-SE, possui padrão mais uniforme, representado principalmente por seus afluentes,
tomando direções principais em NE–SW. A formação dos planaltos e serras alongadas estão relacionados com o
regime neotectônico que sucedeu ao regime distensivo anterior. Os regimes tectônicos aplicados nesta área
referem-se a um primeiro regime distensivo/compressivo relacionado ao ciclo Brasiliano, gerando zonas de
cisalhamento destrais NW-SE responsáveis pela instalação dos rios Cricaré e Cotaxé, seguido por um evento
transcorrente E-W associado a falhas transcorrentes E-W e N-S no Mioceno, e encerrando posteriormente por
um regime Plio-Plestocênico transtensivo com falhas normais NW-SE e NE-SW, responsáveis então pela
estruturação do Grupo Barreiras e pela configuração final rede hidrográfica.
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A região Oeste da Bahia está inserida geologicamente nos domínios do Cráton do São Francisco (CSF), em seu
setor setentrional, bordejado por faixas orogênicas. O embasamento do CSF encontra-se recoberto por extensas
coberturas sedimentares marinhas e continentais desde o limite norte com o Orógeno Rio Preto e adentrando a sul
no estado de Minas Gerais. A proposta de realização deste estudo se dá através da análise neotectônica nas
coberturas sedimentares que recobrem o Cráton do São Francisco, abarcando três áreas de relevante interesse,
sendo: Santa Rita de Cáscia (norte), Barreiras (Centro) e Correntina (sul). Para isto, torna-se necessário investigar
a influência de falhas “neoformadas” ou reativadas como condicionantes na estruturação do modelado do relevo,
nas feições da rede de drenagem e nas formas de ocorrências dos depósitos sedimentares recentes. A partir do
Neogeno e alcançando o Quaternário, a compartimentação do território brasileiro se deu em grandes domínios
com características transpressivas, transtensivas ou direcionais, associado ao regime tectônico intraplaca de caráter
transcorrente responsável pela atividade neotectônica. No Oeste da Bahia afloram rochas metacarbonáticas e
metapelíticas do Grupo Bambuí, de idade neoproterozóica, em cotas inferiores a 590m onde os processos erosivos
de dissecação do relevo foram mais atuantes. Sobrejacente, ocorrem rochas areníticas do Grupo Urucuia de idade
Neocretácea, que estruturam as escarpas de regressão do relevo e afloram acima dos 600m. A análise estrutural
permitiu a caracterização do padrão de fraturamento regional e de cada unidade litoestratigráfica, bem como do
seu papel na compartimentação geomorfológica e tectônica regional. Foram mapeadas juntas e falhas afetando
todo o conjunto rochoso. O quadro macroscópico regional evidenciou dois grandes conjuntos principais de
lineamentos de direção NE-SW e E-W, e dois conjuntos de menor importância com direções N-S e NW-SE. As
bacias regionais apresentam importantes alinhamentos controlados pelas direções E-W e N-S, com cursos
(capturas) desviados. Os cotovelos N-S e E-W delimitam os blocos abatidos e soerguidos relacionados com o
arranjo tectônico. As escarpas apresentam feições típicas de movimentação por falhas transcorrentes e normais,
tais como facetas triangulares e trapezoidais. Os regimes tectônicos aplicados no Oeste da Bahia referem-se a
atuação de um primeiro regime compressivo-distensivo relacionado ao ciclo Brasiliano gerando zonas de
cisalhamento destrais NE-SW responsáveis pela instalação dos rios regionais, seguido por um evento transcorrente
E-W associado a falhas transcorrentes no Mioceno, e por fim, a implantação de um regime Plio-Plestocênico
transtensivo com falhas normais NW-SE e NE-SW, responsáveis pela estruturação das coberturas sedimentares
cenozoicas. Por fim, é importante justificar que a atividade neotectônica é expressiva no Oeste da Bahia, sendo
bastante evidente nas áreas norte e central, pelo fato do posicionamento em termo pericratônico no CSF como
região de borda de placa, enquanto que na área sul, estas feições são pouco expressivas em relação ao domínio
cratônico do CSF, onde o mesmo se comporta indiferente à atividade neotectônica, pelo fato de apresentar baixas
taxas de deformações recentes.
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A Bacia de Volta Redonda está inserida no Segmento Central do Rift Continental do Sudeste do Brasil e
apresenta registros bem documentados de quatro eventos tectônicos cenozoicos reconhecidos na região:
distensão NNW-SSE (Eoceno-Oligoceno) - evento gerador da bacia; transcorrência sinistral E-W (Mioceno);
transcorrência dextral E-W (Neógeno-Pleistoceno); e distensão NW/WNW-SE/ESE (Pleistoceno
tardio-Holoceno). O presente estudo propõe uma análise do evento de transcorrência dextral E-W (regime de
esforços compressivos NW-SE e distensivos NE-SW), tendo como objetivos principais a caracterização e
interpretação da variação dos eixos principais de paleotensão associados ao evento ao longo da bacia e
embasamento adjacente, além da modelagem numérica das tensões, buscando-se avaliar a reativação de
estruturas pretéritas e a sua influência na variação dos campos de esforços. Para o desenvolvimento do estudo,
foram analisados dados pareados de falha/estria obtidos em estudos anteriores, assim como mapa de lineamentos
e mapas estruturais e geológicos disponíveis na literatura. Para a definição dos campos de paleotensão, foi
utilizado o método dos diedros retos, com o uso do software WinTensor. Os dados de paleotensão foram
espacializados com base em mapa estrutural e de lineamentos, e foram definidas classes principais de direção
dos eixos de compressão máxima horizontal (SHmáx). A modelagem numérica das paleotensões foi realizada no
Sistema TECTOS (convênio Petrobras e Instituto Tecgraf da PUC-Rio), considerando um comportamento
elastoplástico e o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. As propriedades mecânicas atribuídas ao arcabouço
geológico e as propriedades de resistência à compressão e ao cisalhamento inseridas nas descontinuidades
(estruturas tectônicas e lineamentos) foram assumidas com base em valores da literatura. Os resultados obtidos
mostram a rotação das direções das tensões, influenciada principalmente por estruturas do embasamento
neoproterozoico (marcadamente NE-SW a ENE-WSW). Os eixos principais de tensão horizontal máxima
rotacionam no sentido anti-horário, assumindo orientações WNW-ESE, quando em proximidade e influenciados
por estruturas do embasamento. O SHmáx assume direções mais próximas de NNW-SSE sob influência de
estruturas de transferência e zonas de fraqueza do embasamento de direção N-S a NNW-SSE, associadas à
compartimentação da bacia. A modelagem numérica mostra que áreas com influência de estruturas e lineamentos
NE-SW a ENE-WSW tendem a romper com aplicação de menores tensões.
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Perturbações tectônicas brandas e lentas no interior de placas continentais são difíceis de serem
reconhecidas e, neste aspecto, os rios são extremamente sensíveis às modificações causadas por
manifestações tectônicas. Desta forma, as assinaturas geomórficas e de sedimentação, resultantes da
dinâmica fluvial sob deformação tectônica, somadas àquelas da dinâmica de encosta, podem representar
importantes indicadores diagnósticos da origem e evolução tectônica de ambientes modernos e do
passado. Neste sentido, este trabalho apresenta as respostas de sedimentação do rio das Cinzas e seus
principais afluentes, assim como preenchimento de grábens por sedimentação gravitacional, controlados
por reativação das falhas Guaxupé, Jacutinga e do Lineamento São Jerônimo-Curiúva regida por
atividade neotectônica no setor da borda nordeste do Arco de Ponta Grossa e quilha da borda do Bloco
cratônico Paranapanema. O estudo envolveu levantamento e caracterização dos depósitos sedimentares
quaternários e suas correlações com as feições geomórficas e tectônicas, assim como identificação e
análise de paleossolos. O estudo do quadro tectônico utilizou técnicas de análise estrutural e da
neotectônica e sua correlação com indicadores geomórficos. A sequenciação cronológica dos eventos de
deposição deu-se através de técnicas de datação por 14C pelo método AMS e por LOE em grãos de
quartzo – protocolo SAR (IG – USP). Os resultados indicam que no Pleistoceno Tardio, falhas NW-SE
associadas ao lineamento São Jerônimo- Curiúva sofreram reativação responsável pela formação do
sistema de grábens Laranjinha, numa geometria extensional coerente com Shmax compressivo com
direção NW-SE a WNW-ESE associado a um regime transcorrente no Pleistoceno já apontado por
diversos estudos. Fluxos gravitacionais resultantes da intensa morfogênese ao longo das escarpas de tais
falhas contribuíram significativamente para o preenchimento dos referidos grábens, além de intensa
avulsão e migração dos rios. No Holoceno, as estruturas NW-SE deixam de ser as principais estruturas
preferenciais de reativação e dão lugar às Falhas Guaxupé e Jacutinga como zonas preferenciais de
movimentação, ambas de direção ENE-WSW, configurando uma zona de soerguimento na porção do alto
a médio curso da bacia do rio das Cinzas e uma zona de subsidência no setor do médio/baixo curso. Esta
configuração provocou barramento no sistema de drenagem na zona de subsidência, gerando ampla
deposição de sedimentos finos por transbordamento. Tais resultados corroboram a atuação de um regime
tectônico com Shmax compressivo horizontal na direção aproximadamente E-W associado a um regime
transcorrente, congruente com os resultados de estudos de sismicidade no interior da Placa SulAmericana apontados na literatura para a região. Conclui-se que a atividade neotectônica, na região onde
se insere a bacia do rio das Cinzas, vem se desenvolvendo preferencialmente mediante reativação de
antigas zonas de fraqueza e de concentração de stress, tais como importantes falhas regionais, além de
bordas de quilhas de blocos cratônicos e riftes abortados antigos.
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A presença de feições de deformação rúptil, como falhas ou bandas de deformação, pode afetar de
maneira crítica a explotação de reservatórios, criando ou destruindo a porosidade da rocha e afetando as suas
propriedades permoporosas. A obtenção desse tipo de informação geológica é limitada pela capacidade de
resolução dos dados geofísicos e poços, sendo cada vez mais usual a investigação dessa temática com o estudo
de afloramentos análogos a reservatórios em subsuperfície. O presente estudo aborda o impacto da deformação
rúptil em arenitos pouco consolidados e deformados da Formação Resende (Eoceno) expostos em um
afloramento nas proximidades da borda sul da Bacia de Volta Redonda, que corresponde à borda de falha desse
hemigráben inserido no contexto do Segmento Central do Rift Continental do Sudeste do Brasil. Essas rochas
são tomadas como mecanicamente análogas a reservatórios areníticos pouco consolidados e deformados
presentes nas bacias marginais do Sudeste do Brasil. Litologicamente, o afloramento se caracteriza pelo
predomínio de arenitos feldspáticos, com níveis de conglomerados finos e intercalações de lamitos esverdeados,
representando depósitos formados em um sistema de canais fluviais entrelaçados. A deformação rúptil observada
ao longo do afloramento se expressa por duas falhas principais, de caráter normal, que compõem uma arquitetura
de gráben, falhas secundárias associadas às falhas principais, e também se destacando a presença de feixes de
bandas de deformação, compostos por feições anastomosadas delgadas que apresentam maior compactação e
granulometria mais fina que a rocha não deformada. As feições de deformação identificadas apresentam padrões
variados de concentração de óxidos de ferro, indicando retardo do fluxo de fluidos. No presente estudo, foram
coletados blocos de arenitos em áreas no afloramento com a presença de falhas e bandas de deformação. Os
blocos foram inicialmente tomografados e, a partir do contraste de densidade nas imagens adquiridas, foi
possível interpretar as estruturas de deformação. Foram extraídos plugs em áreas dos blocos representativas de
graus distintos de deformação. Os plugs foram microtomografados. As imagens tomográficas e
microtomográficas foram analisadas com o uso do software Avizo. Nas imagens microtomográficas foi possível
observar aspectos de compactação e redução da granulometria da rocha, coincidindo com as faixas de maior
densidade. A confecção de um modelo tridimensional da rede de poros contribuiu para a identificação da
redução da porosidade nas faixas deformadas, justificando o retardo do fluxo de fluidos evidenciado através do
depósito de óxidos de ferro acompanhando essas faixas.
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A Formação Barreiras, unidade litoestratigráfica terrígena identificada ao longo de uma ampla extensão
da costa brasileira, do Amapá ao Rio de Janeiro, representa um importante marco estratigráfico do Cenozoico do
Brasil. Considerando a sua idade miocênica, assume grande importância como balizador nos estudos da
deformação neotectônica na margem continental brasileira. As características geomorfológicas associadas à
unidade – relevo de tabuleiros, de colinas amplas com topos planos, apresentando mergulho suave em direção à
costa – também favorece a identificação de deformações tectônicas, ressaltadas por desníveis topográficos
diferentes dos esperados nessa morfologia e pela (re)organização da drenagem. No Espírito Santo, a Formação
Barreiras é mapeada de forma contínua no norte do estado, a partir de Vitória, e apresenta ocorrência
descontínua ao sul. Esse padrão de distribuição tem sido atribuído à deformação neotectônica, discutindo-se um
possível controle tectônico durante a deposição da unidade. O presente estudo tem como objetivo investigar a
atuação de mecanismos tectônicos sin- e pós-deposicionais na distribuição dos depósitos da Formação Barreiras
na região sul do Espírito Santo, entre Presidente Kennedy e Guarapari. Foi realizado o mapeamento da unidade,
na escala 1:25.000, através da interpretação de produtos cartográficos elaborados com base em MDE de alta
resolução (pixel de 5 m) produzido pelo IEMA/ES a partir de ortofotos com pixel de 1 m. Os produtos
cartográficos interpretados foram hillshades e a fusão do MDE com as ortofotos. Foi realizada a interpretação de
padrões de relevo seguida da checagem em campo. Os hillshades serviram de base também para a extração de
lineamentos estruturais, analisados quanto à frequência e densidade. Os trabalhos de campo envolveram ainda o
reconhecimento das variações nas associações faciológicas dos depósitos da Formação Barreiras e a coleta de
estruturas rúpteis (pares falha/estria), analisadas segundo o método dos diedros retos, com auxílio do software
WinTensor, para a interpretação dos campos de paleotensão. A distribuição espacial dos depósitos da Formação
Barreiras ressalta, conforme discutido em trabalhos anteriores, o controle segundo as direções NE-SW e NW-SE.
Essa última direção é bastante expressiva no que se refere à orientação da drenagem, sendo a mais sugestiva da
atuação de mecanismos tectônicos deformadores. Os padrões observados de lineamentos estruturais corroboram
essa interpretação, com o predomínio de lineamentos NE-SW em terrenos do embasamento e de lineamentos
NW-SE nos tabuleiros da Formação Barreiras. Os dados estruturais coletados ratificam esse modelo
deformacional, com falhas NW-SE, normais a dextrais, afetando os depósitos da Formação Barreiras e
coberturas mais recentes. Essas estruturas podem ser associadas ao evento de transcorrência dextral E-W,
neogênico a quaternário, amplamente reconhecido no Sudeste do Brasil. Falhas normais NE-SW também foram
identificadas afetando os depósitos da Formação Barreiras e coberturas mais recentes, sendo associadas a evento
holocênico de distensão NW-SE. As variações faciológicas mostram-se controladas por orientações NE-SW,
com depósitos fanglomeráticos associados a blocos do embasamento topograficamente elevados, caracterizando
a deposição em porções proximais. Tais aspectos faciológicos podem ser atribuídos a mecanismos tectônicos
sindeposicionais, porém esse modelo evolutivo deve ser ainda melhor investigado.
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O Arco do Alto Paranaíba (AAP) é uma estrutura tectônica positiva gerada durante a reativação
Wealdeniana, entre o Jurássico Superior e Cretáceo, separando as bacias do Paraná e São Francisco. No
Paleógeno, desenvolveram-se superfícies geomorfológicas em distintos níveis topográficos, sendo sua formação
condicionada, supostamente, pela predominância de alternâncias climáticas. Apesar do AAP estar situado no
interior continental intraplaca, há indícios de movimentos neotectônicos. Assim, indicadores geomórficos podem
auxiliar na detecção de anomalias no sistema fluvial ocasionadas por movimentos tectônicos. O objetivo deste
trabalho foi avaliar anomalias na bacia do rio Quebra Anzol, um dos rios mais importantes da região do Alto
Paranaíba (Minas Gerais, Brasil). A bacia do rio Quebra Anzol apresenta 10.593 km², sendo a geologia
composta por rochas metamórficas neoproterozóicas dos Grupos Ibiá, Canastra e Bambuí e, em menor
proporção, por rochas ígneas alcalinas do Cretáceo dos Grupos Bauru, São Bento e Mata da Corda. Dentre os
litotipos, predominam filitos, xistos e quatzitos, frequentemente descritos como parcialmente cobertos por
sedimentos clásticos e lateríticos ferruginosos. Imagens da Shuttle Radar Topography Mission (NASA – 30m de
resolução) foram obtidas, pré-processadas e usadas para a análise dos seguintes indicadores geomórficos:
assimetria da bacia (AF); fator de simetria topográfica transversal (T); forma da bacia (Bs); taxa de alongamento
da bacia (Eb); índice SL; índice de gradiente total do perfil (K); índice SL/K (SLrelativo); perfil longitudinal e sua
relação com o índice SL. Além da análise geomórfica, analisou-se o comportamento de tais respostas e sua
correlação com feições morfoestruturais e morfotectônicas mediante trabalhos de campo. O índice AF mostrou
que a bacia se apresenta fracamente basculada, com tendência geral de migração do rio principal para a margem
esquerda. Porém, há uma inversão no sentido de migração do rio entre o alto e o médio curso. Quanto ao
indicador T, a bacia apresenta elevados valores no alto curso e baixos valores no setor do médio e baixo curso,
evidenciando respostas geomórficas muito contrastantes entre tais setores. O resultado do indicador Bs (Bs =
1,79) refletiu moderada atividade tectônica da bacia, ao passo que o índice Eb apontou caráter de bacia
tectonicamente ativa (Eb = 0,33). A análise de anomalias no perfil longitudinal e sua correlação com curvas de
melhor tendência e com o índice SLrelativo indicou deformação tectônica no alto curso (soerguimento) e no baixo
curso (subsidência) da bacia. No setor sob soerguimento, escarpas de falha de direção E-W e facetas
trapezoidais associadas, assim como extensas voçorocas ativas na maior parte dos eixos principais de drenagem
do setor, indicam uma nítida intensificação na dinâmica das encostas e maior erosão remontante, promovendo
atual intensificação da dissecação. Tais feições sugerem que a bacia alcançou um estágio de equilíbrio em um
determinado momento e, posteriormente, um novo pulso de deformação por soerguimento promoveu uma
ampliação de sua rede de drenagem rumo ao atual setor do alto curso mediante capturas. No médio/baixo curso
da bacia, depósitos de terraço falhados, em um arranjo de Horsts e Grábens reforçam as evidências de
deformação neotectônica na bacia do rio Quebra Anzol, o que pode ter influenciado na configuração de distintos
níveis topográficos das superfícies geomorfológicas. Financiamento: Processo FAPESP nº 2017/22292-4;
2017/20788-2.
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Estudos relativos ao entendimento evolutivo do Rift Continental do Sudeste do Brasil têm evidenciado
que reativações tectônicas adentram ao Neogeno, já no contexto neotectônico. O Gráben Ribeirão das Lajes
(GRL) foi mapeado no limite entre as escarpas da Serra do Mar e o Gráben da Guanabara, no estado do Rio de
Janeiro. O objetivo deste estudo é diferenciar os eventos tectônicos formadores e deformadores da bacia a partir
da identificação do padrão de fraturamento atuante no controle da paisagem, associado à análise estrutural rúptil
e reconstrução de eixos de paleotensões. Os métodos abordados para este trabalho integram procedimentos em
laboratório e trabalhos de campo. Esta bacia tipo gráben encontra-se encaixada na estrutura pretérita NE-SW do
embasamento pré-cambriano, composto de gnaisses bandados miloníticos da Unidade Arcádia-Areal, somado
aos ortognaisses e granitoides do Arco Magmático Rio Negro. Essas rochas estão intrudidas por diques de
diabásio cretáceos de direção NE-SW. O registro sedimentar está associado principalmente aos depósitos
aluvionares e coluvionares, que se estendem por 20 km de comprimento por 10 km de largura, expostos de
maneira irregular e separados por altos intrabacinais. O controle tectônico é observado em escala macroscópica e
mesoscópica. Através de informações de campo, observou-se nas unidades pré-cambrianas, a predominância de
falhas sinistrais e dextrais com direções NE-SW e NW-SE, de alto a médio ângulo de mergulho. Além destas
foram reconhecidas falhas sinistrais E-W. Falhas normais NE-SW reconhecidas no embasamento são
interpretadas como associadas ao processo de formação da bacia e indicam eixo de tensão principal mínima (σ3)
com direção N29W. Este pulso pode ser associado ao evento distensivo das bacias cenozoicas do Sudeste do
Brasil no Paleógeno. Falhas normais NW-SE controlam a distribuição de sedimentos e os altos do embasamento,
condicionam lineamentos de drenagem, e se associam à tectônica de deformação e preservação parcial desta
bacia. É comum a ocorrência de sobreposições de estrias ao longo de planos preenchidos por óxidos de
manganês e caulim, o que pode indicar reativações posteriores ao manto de intemperismo. Os planos NE-SW
revelam o aproveitamento de estruturas normais pré-existentes, com eixo σ 3 de direção NNW-SSE, por uma fase
de deformação mais jovem com componente direcional, cujo eixo σ3 tem direção NNE-SSW. Foram
reconhecidas fraturas de cisalhamento com direção N-S e E-W cortando as intrusões básicas, caracterizadas por
eixo σ3 de direção NW-SE. Quanto aos depósitos sedimentares, obtiveram-se dados de fraturas N-S e E-W cujo
eixo distensivo σ 3 é NW-SE, equivalente ao identificado nos diques de diabásio. Em contrapartida, nas fraturas
NW-SE e NE-SW medidas nos sedimentos, não foram identificadas estruturas que permitissem identificar a
cinemática das falhas, provavelmente devido à sua composição arenosa. Mesmo assim, as estruturas rúpteis
observadas nos sedimentos salientam uma deformação cenozoica. Destaca-se a grande influência do feixe E-W
na dissecação e remodelamento da paisagem local. A integração dos dados expõe os reflexos da atuação
tectônica rúptil que modificaram a paisagem e levou à erosão da bacia, resultando na morfologia dissecada do
GRL. Os estudos realizados sobre esta importante estrutura morfotectônica contribuem para o entendimento do
quadro neotectônico regional.
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Os reservatórios não convencionais do tipo tight gas sands (TGS) possuem baixa permoporosidade e têm
viabilidade comercial dependente de processos de estimulação como o fraturamento hidráulico. Esta é uma técnica
difundida nos EUA mas contestada por ambientalistas e atualmente proibida em alguns estados brasileiros. Para
obter sucesso na operação é fundamental um estudo do campo de tensões bem como uma avaliação geomecânica
após a perfuração dos poços. Este trabalho ilustra uma avaliação geomecânica em um poço vertical, que atravessou
reservatórios TGS de um campo produtor de gás, utilizando a integração de dados obtidos em ensaios de laboratório
e na perfilagem de poço. Tratam-se de 3 zonas (A, B e C) compostas por arenitos argilosos e com espessuras de
algumas dezenas de metros, separadas por folhelhos com aproximadamente 10 m. O objetivo é reconhecer os
melhores intervalos para fraturamento hidráulico evitando posteriores problemas como, por exemplo, estimulação
ineficaz e comunicação com aquíferos. Em paralelo tal estudo pode sugerir os principais horizontes para
geonavegação em futuros poços horizontais. A partir dos dados do perfil sônico - velocidades de propagação das
ondas compressionais (Vp) e cisalhantes (Vs) - foram calculados os módulos elásticos dinâmicos bulk (K), de
cisalhamento (G), Young (E) e a razão de Poisson (ν), que são parâmetros de entrada em modelos geomecânicos.
Uma correlação rocha-perfil foi feita utilizando dados petroacústicos de laboratório em 12 amostras laterais
recuperadas frente aos arenitos, nas quais obteve-se Vp e Vs (2 direções ortogonais) em condição seca e, por
consequência, os módulos elásticos dinâmicos. As análises foram feitas em distintas tensões confinantes até o
limite máximo equivalente à tensão efetiva estimada para cada amostra em subsuperfície. Notou-se boa
concordância entre os atributos geomecânicos calculados via perfil sônico e dados petroacústicos. Comparando
com os folhelhos, os corpos areníticos mostraram valores médios mais baixos de ν (média via perfil: 0,20 para
arenitos e 0,27 para folhelhos) e mais altos de E (média via perfil: 38,49 GPa para arenitos e 36,25 GPa para
folhelhos). No topo da zona A nota-se que algumas intercalações com folhelho com que fazem essas propriedades
tendam a aproximarem-se das respostas para a respectiva litologia. O contraste entre ν e E ao longo do poço auxilia
na identificação dos melhores intervalos para estimulação e de possíveis barreiras para a propagação de fraturas
hidráulicas. Os resultados frente aos folhelhos indicam um caráter mais dúctil. Tais característica podem ser
benéficas para estimulação do reservatório pois essas rochas atuariam como barreiras à propagação vertical das
fraturas, impedindo a comunicação com intervalos não desejados. Já os resultados frente aos reservatórios indicam
qualitativamente que apesar do caráter argiloso dos arenitos estas zonas poderiam ser fraturadas e que um posterior
poço horizontal navegando nesse horizonte pode ser uma boa estratégia. Excetua-se o topo da zona A pois as
intercalações com folhelhos poderiam dificultar a propagação das fraturas. A avaliação de propriedades
geomecânica ilustrada é apenas uma das ferramentas para avaliação dos TGS. Para uma avaliação robusta é
mandatório identificar os denominados sweets spots, que canalizam o fluxo e são abastecidos pelo gás armazenado
nas zonas fechadas fraturadas, e realizar todo o workflow petrofísico multiwell com mais dados de perfis e rocha.
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The territory of Perus neighborhood and surrounding areas, at the Northwestern region of the São Paulo
city (Southeastern Brazil), is formed by Pre-Cambrian metamorphic (schists, quartzites, phyllites, mylonites, and
migmatites) and igneous rocks (granites, diorites and banded diorites). Despite the very old age of these rocks
and their ductile deformation associated to the Brasiliano orogeny, brittle deformation has also been described,
possibly related to a more recent Cenozoic tectonics that affected the upper crustal levels. Thus, the aim of this
work is to present new field structural data (mainly faults and fractures) and their preliminary interpretations to
highlight the brittle tectonics of that region. In order to achieve this objective, five outcrops of banded diorites,
migmatites and schists were described along the North sector of the Rodoanel Mario Covas Highway (SP-021).
A total of 86 structural data (including faults, synthetic cleavage, slickensides, joints and metamorphic foliation)
were measured through geological compasses, cumulated into databases by the freeware Daisy software, and
statiscally analyzed in order to identify the main trends and understand the relations between the structures. The
paleostresses were calculated through fault and fracture inversion by the original Montecarlo Approach
implemented in the software mentioned. The 42 faults surveyed are characterized by a sub-horizontal clustering
of the pole-to-fault planes in the NW-SE direction. The scattered, sub-horizontal slick clustering together with
the subvertical concentration of the rotaxes suggests the main strike-slip kinematics of the measured faults.
Polimodal Gaussian fit of the measured faults show a main peak trending N46°E and two minor peaks nearly NS and E-W trending. The main N52°E peak of the measured synthetic cleavages suggests the right lateral sense
of movement of the NE-SW main fault population. Faults and fractures inversion by the Multiple Montecarlo
Direct Solution provides two reliable (i.e. Mean Angular Deviation, MAD<30°) paleostresses. One solution is
associated to Andersonian faulting with one vertical principal component (sigma 2) and subhorizontal maximum
and minimum stresses trending respectively WNW-SSE and NNE-SSW. The other solution is a tilted stress
tensor with sub-horizontal NW-SE trending sigma 3, and over 40° plunging to the NE and to the SW of the
sigma 1 and sigma 2, respectively. Considering the geodynamic setting of the studied region and the Cenozoic
E-W drifting of the South Atlantic, the two found paleostresses are compatible with the activity of a nearly E-W
strike-slip corridor within the Southeastern Brazil. Possibly the more recent right-lateral strike-slip kinematics
rotated the pre-existing brittle deformations associated to a possible previous left-lateral sense of shear. Further
studies and field data are necessary to explore the possible Neotectonic activity of the studied faults.
Nevertheless it is reasonable that they represent the recent transcurrent reactivation of ancient basement
weakness zone that played a primary role in the Paleozoic break up of western Gondwana.
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No Brasil, foram registrados mais de 700 abalos sísmicos nos últimos dois anos, mesmo considerando a posição
geográfica intraplaca do país. Mesmo com o registro oficial atual desses abalos sísmicos, pela Rede
Sismográfica Brasileira, há uma carência técnico-científica acerca da influência da tectônica durante o cenozoico
no sul do país, o que pode contribuir no estabelecimento de um modelo geológico evolutivo que considere o
papel da tectônica na evolução das paisagens e na deposição sedimentar, sobretudo na porção sul da bacia do
Paraná. Esta região abrange a área de estudo do Projeto TUPAN intitulado “Evolução tectono-sedimentar
Cretáceo-Quaternária na porção meridional da Bacia do Paraná, sul do Brasil: o papel da tectônica sobre a
paisagem atual” (FAPERGS: 17/2551-0000809-0) que tem como um dos principais enfoques a sistematização
hierárquica dos principais eventos tectônicos que ocorreram em associação às diferentes unidades geológicas
existentes na área, tomando-se por base a integração de dados morfoestruturais, com dados geológicos de campo
e de subsuperfície. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo detectar, mapear e caracterizar os lineamentos
morfoestruturais e as anomalias morfotectônicas, a partir de sensoriamento remoto, nas unidades geológicas (a)
Formação Tupanciretã (Cenozoico), constituída predominantemente por arenitos de origem fluvial, e (b)
Formação Serra Geral (Mesozoico), constituída predominantemente por basaltos, riolitos e riodacitos. Os
procedimentos metodológicos abrangem: i) organização do banco de dados em Sistema de Informações
Geográficas (SIG) SPRING-5.5.3 compondo imagens do satélite Landsat-8, GeoEye/Google-Earth-Pro e modelo
digital de elevação (MDE) ALOS-2/World-3D-30m; ii) processamento digital das imagens e do MDE (p.e.,
geração de contraste, composições coloridas, sombreamento e aspecto); iii) interpretação visual e
definição/caracterização das anomalias de drenagem, iv) interpretação visual e definição/caracterização dos
lineamentos morfoestruturais. Os resultados obtidos abrangem a identificação/mapeamento de anomalias de
drenagem, possíveis indicativos da adaptação dos cursos d’água às mudanças de declividade ou orientação do
relevo decorrente de falhas/fraturas geológicas, como: retilinearidade, meandros comprimidos e quebras abruptas
dos canais em 90°. Estas feições foram identificadas tanto na Formação Serra Geral, como nos arenitos da
unidade sobrejacente, Formação Tupanciretã. Os lineamentos morfoestruturais foram espacializados sobre as
duas unidades geológicas e revelam um padrão direcional predominante de N, NNW e NNE sobre ambas. Estes
resultados evidenciam elementos morfoestruturais de anomalias e lineamentos indicativos de continuidade de
eventos de deformação tectônica no período pós-rifte (i.e., pós derrame basáltico da Formação Serra geral no
Cretáceo) afetando os depósitos sedimentares sobrepostos da Formação Tupanciretã. Esta unidade de deposição
pós-cretácea não possui até o presente momento dados de datação absoluta apresentados na literatura geológica.
Esta condição revela a necessidade e a relevância do aprofundamento dos estudos sobre a evolução tectonosedimentar e as evidências dos eventos neotectônicos associados na porção extremo sul da Bacia da Paraná.
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Estruturas de deformação tectônica, como falhas e bandas de deformação, ocorrem de forma pervasiva
em rochas siliciclásticas pouco consolidadas, frequentemente em escala subsísmica e de maneira diferenciada
segundo litologias distintas, sendo de difícil previsão a sua influência no fluxo de fluidos em reservatórios.
Tendo-se como premissa que o uso de afloramentos como análogos é uma excelente ferramenta para tal
avaliação, uma vez que possibilita um bom nível de detalhamento estrutural, litológico e estratigráfico, o
presente estudo tem como objetivo analisar o controle litológico no desenvolvimento de falhas e bandas de
deformação presentes em um afloramento da Formação Resende na Bacia de Volta Redonda. Esses depósitos,
compostos essencialmente por arenitos feldspáticos, conglomerados finos e lutitos, pouco litificados e
intensamente deformados, têm sido utilizados como um geomaterial análogo a importantes reservatórios pós-sal
das bacias da margem sudeste do Brasil. Para o desenvolvimento do estudo foi inicialmente confeccionada uma
seção geológico-estrutural do afloramento, na escala 1:50, com o auxílio de uma malha de 2 por 2 metros fixada
sobre o mesmo. Nessa etapa, foi realizada a caracterização faciológica dos depósitos e a caracterização
geométrica e cinemática das estruturas de deformação, com especial atenção na sua relação com os diferentes
intervalos litológicos. A partir da seção, foi elaborado um mapa de densidade de estruturas no software ArcGIS.
Posteriormente, foram realizados levantamentos de parâmetros de densidade das estruturas, através dos métodos
de scanlines lineares e de amostragem em janela retangular, controlando-se as litologias analisadas. O
afloramento é constituído por camadas lenticulares de arenitos e conglomerados estratificados, e camadas
tabulares e lenticulares de lutitos maciços, de espessura decimétrica a métrica. Os depósitos são afetados por
duas falhas principais (F1 e F2), com rejeitos normais de proporção métrica, que seccionam toda a seção e a
dividem em três blocos (sul, central e norte). As duas falhas são subparalelas, de orientação ENE-WSW, com
mergulhos para sentidos opostos, em uma arquitetura de gráben. Os núcleos dessas falhas apresentam larguras
variadas, sendo mais restritos nas camadas lutíticas e mais desenvolvidos nos arenitos médios a grossos.
Associadas à F1 e F2, ocorrem falhas secundárias com rejeitos decimétricos, sintéticas e antitéticas, de
orientação NE-SW, localizadas preferencialmente no bloco abatido do gráben. Essas falhas apresentam um
padrão de pares conjugados e estão, em sua maioria, limitadas ao topo por um espesso intervalo lutítico, com
cerca de 2 metros de espessura. As falhas secundárias exibem um comportamento distinto ao longo de seus
planos, em forma de superfícies de deslizamento nítidas nos lutitos, arenitos lamosos e arenitos finos, e com
aspecto difuso nos arenitos médios a grossos e conglomerados, relacionando-se com faixas decimétricas de
bandas de deformação. O mesmo comportamento diferenciado pode ser observado no bloco sul da seção, onde
há uma zona de bandas de deformação de orientação NE-SW que se adelgaça ao atravessar camadas lamosas. As
bandas de deformação também ocorrem adjacentes às falhas F1 e F2, nos blocos soerguidos e no bloco abatido,
exceto nos lutitos. A densidade de estruturas revelou-se maior nos arenitos médios a grossos do que nos demais
litotipos, corroborando o controle litológico no desenvolvimento das estruturas.
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In the southern Minas Gerais State, Brazil, a series of natural springs with mineral waters are used for health
tourism and bottling since the XIX century. Known as Circuito das Águas, the springs are found in clusters in
the cities of São Lourenço, Lambari, Cambuquira, Conceição do Rio Verde and Caxambu. The major spring
concentration (13 springs) is situated in a 400m long section of the Bengo River in Caxambu. The dynamics
of the groundwater in Caxambu is revealed by the presence of intermittent springs, as shown by the Beleza
Spring at the end of the XIX century and the “geyser” properties of the Floriano de Lemos spring in modern
days. Surface water changes occur in the upstream section of the Bengo River as ephemeral lakes, natural and
shallow springs and a possible groundwater burst in the year 2016. A recent UFMG-CODEMGE survey in the
Circuito das Águas proposed a model with a deep and old source of the Caxambu springs. The Bengo river
follows the Caxambu shear zone, where deep AMT profiles show a steep conduct of conductive water. Below
the Caxambu hill a flat electrical conductor indicates that mineral water is also transported laterally. Recent
tectonic activity play an important role in groundwater transport. Tectonic activation or reactivation was
identified in two sets of faults in the Bengo and João Pedro river valleys. In the heads of the Bengo River,
NNW faults produced stepped fluvial terraces, fractures in the colluvial deposits, an ephemeral lake and a river
knee. Exhumation of rock outcrops and valley asymmetry are related to vertical slip component. Dislocation of
N-S geological contacts evidence the horizontal slip of the NNW faults. At the base of the Caxambu hill, three
mineralized water wells were reported in a previous CPRM (Geological Survey of Brazil) report. NNE fault
activation was described in the João Pedro river valley: lateral migration of river bends and strong erosion of
colluvial ramps; striated faults and pseudotachylite veins in weathered rock section. NNE brittle faults
crosscut the mylonitic foliation of the Caxambu shear zone in the Bengo River near the Caxambu hill. Recent
tectonic activity in Caxambu NNW and NNE fault helped to open old deep foliation planes and create new
surfaces that may allowed groundwater transport from deep sources to the surface.

165

LINEAMENTS AND TECTONICS OF THE PERUS AND PICO DO JARAGUÁ REGION –
SOUTHEASTERN BRAZIL
Marcos Roberto Pinheiro1 & Paola Cianfarra2
1

Laboratory of Pedology of the Department of Geography – FFLCH - USP, e-mail:
m3279574@usp.br
2
Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre, Roma Italy. e-mail: paola.cianfarra@uniroma3.it

The North and Northwestern sector of the Metropolitan region of São Paulo (Southeastern Brazil)
presents traces of Neotectonic activity. Developed in Pre-Cambrian metamorphic (schists, quartzites, phyllites,
migmatites, and mylonites) and igneous rocks (granites, diorites, and banded diorites) affected by the Brasiliano
orogeny, such terrains present long watersheds, aligned rivers, slope breaks, river bends, knickpoints, and other
anomalies in the longitudinal profile of the rivers. Despite these traces of Neotectonics, the role of the recent
tectonics is still under debate and more studies are necessary. In this context, the objective of this research is to
present the preliminary results of the automatic lineament detection and of the main lineament domains (i.e the
main azimuthal populations) in the Perus and Pico do Jaraguá region, a sector of the above mentioned area, in
order to highlight the regional tectonic setting, especially in the Cenozoic times. The lineament domains were
automatically detected in the Shutter Radar Terrain Mission data (DEM with 30m pixel resolution) by the Sid3
software, coded by the Professor Francesco Salvini of the Roma Tre University - Italy. A total of 258 lineaments
were identified, cumulated into databases and statically analyzed by the Daisy software. The polimodal Gaussian
fit allowed to identify the main lineament domain nearly E-W trending (N87ºW with a standard deviation
sd=10°). The minor domain is N-S trending (N0°, sd=4.7). Subordinate azimuthal populations were neglected
because they are not significant for the study. Considering the classic and current literature about lineament
domains and their geodynamic meaning, the crustal Shmax orientation is parallel to the principal E-W domain,
and the Shmin is perpendicular to it. The two found domains may be considered equivalent to systematic and
non-systematic fracture set, whose origin is related to two possible tectonic models: a) the lineament domains are
nearly coeval and their formation is related to an overall extensional regime characterized by the minor
horizontal stress (negative module) E-W trending; b) the genesis of the lineaments domains is related to the
(re)activation of a regional strike-slip corridor that was possibly an ancient crustal weakness zone that played an
important role until the Mesozoic Gondwana break-up. The new geodynamic setting related to the South Atlantic
drifing may be responsible for the reactivation of ancient crustal tectonic features compatibly oriented with the
present day E-W kinematics in the south Atlantic and South America clockwise rotation. The possible
reactivation of the E-W main lineament domain during the upper Cenozoic is supported by faults and fractures
identified in several outcrops in the Rodoanel Mario Covas Highway (SP-021) that indicate an upper crustal,
brittle deformation event.
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A geração de riftes, em muitos casos, está associada à reativação de descontinuidades e anisotropias do
embasamento, como os grandes lineamentos de expressão continental. Feições do tipo fullgraben ocorrem no
Graben do Rio Santana (GRS), RJ, em decorrência da reativação neotectônica de segmentos de um desses
lineamentos, o qual é descrito como Central Tectonic Boundary (CTB). Sua é direção NE e ele separa os
terrenos precambrianos Oriental e Ocidental do Cinturão Ribeira, já na borda noroeste do Graben da Guanabara,
entre os municipios de Japeri, Miguel Pereira e Paracambi. O GRS é desenvolvido sobre rochas pré-cambrianas
e se caracteriza por três depocentros paralelos, as sub-bacias Joao Correia, Conrado e Japeri, separados por altos
intrabacinais definidos por rampas de revezamentos. Sua formação é atribuída a pelo menos duas fases principais
de reativação sendo a primeira, no Paleógeno, caracterizada por brechas de falhas silicificadas associadas ao
magmatismo alcalino, principalmente nas direções NE. A segunda fase, do Neógeno ao Quaternário, é associada
a reativações em crosta rasa, evidenciadas por brechas e falhas com direções NE, NNE, NW, WNW e ENE,
geralmente com planos exibindo sobreposições de estrias que indicam movimentos preferenciais oblíquos e
direcionais. Como objetivo deste trabalho, tem-se a caracterização morfotectônica e morfoestrutural do GRS.
Feições morfotectônicas e anomalias de drenagem têm sido identificadas em associações com as reativações
neotectônicas, sendo aqui abordada a presença de knicpoints e anomalias da microbacias, com base em métodos
da Geomorfologia Tectônica e uso de softwares como ARcGis e Matlab R2012. Também foram utilizadas neste
trabalho análises e processamentos de métodos potenciais. A bacia do Rio Santana apresenta rupturas de perfil
longitudinal pronunciadas, gerando knickpoints, entre altitudes médias de 1.000 a 30 metros, controlados por
falhas e juntas nas direções NE, NNE, NW, ENE e WNW. Os knicpoints mais acentuados ocorrem entre cotas de
700, 500, 400 e 200 metros, sendo que nas planícies, cotas de 60 e 30 metros, onde há mais estabilidade,
ocorrem apenas como corredeiras. As formas e as distribuições das microbacias também indicam reativações e
as consequentes alterações dos níveis de base. Nos planaltos mais dissecados, sobretudo na ombreira noroeste,
estas são mais largas e com formatos anômalos devido à presença das inúmeras capturas de drenagem. Já na base
das escarpas, estas são pequenas e alongadas, separadas por facetas triangulares de diferentes dimensões e graus
de dissecação e de sobreposição devido às retomadas erosivas decorrentes das variações dos níveis de base
impostos pelas reativações. Dados geofísicos mostraram fortes discordâncias no embasamento bem como na
espessura de sedimentos, os quais possuem médias entre 50 e 100 metros e setores cujas profundidades podem
atingir 600 metros, para a sub-bacia de Conrado. A estruturação mostrou que a feição fullgraben é demitada por
falhas de bordas de alto ângulo, de direçao NE, sub-compartimentadas e por vezes deslocadas por falhas de
transferências NW, diferente dos demais grabens do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) que possuem
bordas flexurais. Especula-se que o preenchimento de base das sub-bacias deve ser composto por sedimentos do
Paleógeno ao Neógeno, como nas demais bacias dos RCSB ao qual o Graben do Rio Santana se encontra
inserido. Os sedimentos de topo são quaternários fluviais e coluviais.
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A Bacia do Paraná é uma das mais importantes bacias cratônicas brasileiras, que registra sequências do
Paleozóico e Mesozóico depositadas no Gondwana Ocidental. A evolução da bacia é bastante estudada do ponto
de vista estratigráfico e sedimentológico, porém existem poucos trabalhos que correlacionam a natureza e a
dinâmica do embasamento da bacia com as origens dos depocentros ao longo do tempo geológico. Nos últimos
anos foram disponibilizados novos dados geofísicos com melhor resolução pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, com o objetivo de estimular trabalhos nas bacias sedimentares brasileiras. Neste
contexto utilizamos esses novos dados integrados à informações geológicas para apresentar novas contribuições
ao conhecimento e evolução tectônica da bacia, buscando entender o papel da evolução tectônica do Gondwana
Ocidental na origem dos diferentes blocos crustais e na reativação paleozóica e mesozóica das estruturas
pertencentes ao embasamento da bacia. O estudo integrou dados geológicos (furos estratrigráficos, mapas de
isópacas, dados de campo) e geofísicos (magnetometria e gravimetria), utilizando técnicas de processamento,
análise qualitativa e quantitativa e modelagem direta 2,5D desses dados ao longo de duas seções estrategicamente
escolhidas na bacia. Como resultados, foram identificadas as estruturas relacionadas à reativação do embasamento
associados à evolução do Gondwana Ocidental. As estruturas com direções NNE-SSW estão relacionadas à
reativação dos sistemas transcorrentes Transbrasiliano e Paraíba do Sul no Ordoviciano Superior. Os lineamentos
NW-SE foram gerados com soerguimento tectônico do Gondwana Ocidental no Triássico Superior ao Jurássico
Superior, iniciado na região do Arco de Ponta Grossa. Este evento foi seguido pelo magmatismo intracontinental
no Cretáceo Inferior. A direção E-W está relacionada à movimentação da Placa Sul Americana no Cretáceo
Superior no Neógeno, originando sistemas de falhas dextrais dentro da placa pertencentes ao Sistema
Transcorrente Neotectônico do Sul e Sudeste do Brasil. Os lineamentos com direções NNE-SSW, NE-SW, e NWSE separam o Bloco Paranapanema das faixas Araguaia, Paraguai, Ribeira e o Arco Magmático de Goiás. Também
foram obtidos os limites, formas e parâmetros físicos dos domínios crustais em diferentes profundidades na região
da bacia, pertencentes às faixas Araguaia, Paraguai e Ribeira, supracrustais da Faixa Brasília, Arco Magmático de
Goiás e os blocos Paranapanema, Rio Apa e o Paleocontinente São Francisco. Foram também estimadas as
espessuras de 5 km para a Faixa Paraguai, 10 km para a Faixa Araguaia, 13 km para a Faixa Ribeira e 7,5 km para
às supracrustais da Faixa Brasília. Assim, o trabalho contribui com informações relacionadas à evolução
geotectônica do embasamento da bacia, além de apresentar os modelos geológico-geofísicos do embasamento e
supersequências da bacia, destacando a importância da integração dos dados geológicos e geofísicos aplicados à
análise das bacias cratônicas.

169

REGISTRO DE ESTRUTURAS ASSOCIADAS À TECTÔNICA TRANSCORRENTE NA
BACIA DO TACUTU – RR
Matheus Scalabrin1, Fábio Luiz Wankler2, Mateus Ferreira
Menezes3
1

Universidade Federal de Roraima, e-mail:
matheus.brn@gmail.com
2
Universidade Federal de Roraima, e-mail:
fabio.wankler@ufrr.br
3
Universidade Federal de Roraima, e-mail:
mateus.menezes40.17@gmail.com

A Bacia do Tacutu é um aulacógeno mesozoico localizado na região central do Escudo das Guianas, norte do
Cráton Amazônico e ocupa a região centro-nordeste de Roraima até o sudoeste da Guiana. Trata-se de um rift
assimétrico com largura entre 30 a 50km e aproximadamente 300km de extensão ao longo do eixo NE-SW a ENEWSW. Na porção brasileira é limitado pelas falhas lístricas de Lethem (SE) e pelas flexurais do Surumu/Pirara
(NW). A evolução da Bacia do Tacutu apresenta cinco estágios deformacionais do fim do Triássico até o recente.
A interação entre as placas do Caribe, de Nazca e da América do Sul é responsável pelo evento transcorrente que
deformou as sequências mesozoicas formando altos e baixos estruturais, dobras en échelon, reativou falhas,
formou estruturas em flor e condicionou a sedimentação da Formação Boa Vista. Linhas sísmicas na Guiana
mostram importantes evidências de um evento transpressivo, como estruturas em flor positiva com cinemática
dextral. Entretanto, outros pesquisadores afirmam que esse evento foi essencialmente sinistral, devido aos trends
NW-SE das dobras en échelon. A pesquisa foi realizada em dois afloramentos situados próximos às zonas das
falhas de Lethem e do Bonfim (SE), com ênfase nas feições associadas à transcorrência. Os aspectos geométricos
e cinemáticos foram interpretados através dos métodos tradicionais de abordagem estrutural e de análise tectônica.
Um dos afloramentos tem aproximadamente 200m de extensão e está localizado na margem do Rio Tacutu, sobre
a Falha de Bonfim (Az 045°). Exibe contato erosivo entre os siltitos dobrados da Formação Tacutu e os arenitos
da Formação Boa Vista. Embora não seja possível observar as charneiras devido ao grau de erosão, um
levantamento sistemático das informações permitiu inferir a presença de 2 antiformais e uma sinformal com ~20
a 50m de distância interflancos. São dobras assimétricas, abertas a cerradas e recordam uma disposição em caixa,
seus eixos inferidos indicam atitudes com trends WNW-ESE nas antiformas e WNW-ESE na sinforma. Em geral,
os sistemas de fraturas possuem características extensionais e exibem padrões ortogonais, concordando com as
direções paralela e perpendicular aos eixos das dobras. Por apresentarem essas características, as feições foram
interpretadas como dobras (en échelon), provavelmente formadas por cisalhamento simples com cinemática
sinistral, visto que a orientação do eixo das dobras concorda com as fraturas p de Riedel. O outro afloramento é
referente a uma estrutura em flor positiva localizada na zona da Falha de Lethem (~Az 035°) nos arenitos e pelitos
da Formação Serra do Tucano suavemente soerguidos. Ela é composta basicamente por dois conjuntos de falhas
curvi-planares com persistência métrica de pequena abertura (~8cm) preenchidas por argilominerais. As atitudes
revelam planos praticamente ortogonais entre si (NE-SW e NW-SE) com mergulhos altos e rejeitos centimétricos.
Neste contexto, a pesquisa oportunizou o reconhecimento e a descrição de estruturas em escala de afloramento na
Bacia do Tacutu, relacionadas com a tectônica transcorrente que deformou as sequências mesozoicas. Por fim, o
registro deformacional na bacia deve continuar com novos estudos comparativos e coleta de dados, com a
finalidade de obter uma consistência estatística que permita desenvolver as análises cinemática e dinâmica das
deformações, bem como sumarizar a quantidade de possíveis eventos.
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A Bacia do Rio do Peixe corresponde a um rifte intracontinental instalado na Província Borborema durante
o Eocretáceo e pertencente ao Sistema de Riftes Interiores do Nordeste do Brasil. O semi-graben de Brejo das
Freiras (sgBF) é um dos principais depocentros da bacia e apresenta uma evolução tectonoestratigráfica própria,
desenvolvido sob um regime de distensão NW-SE, condicionado pela reativação frágil de estruturas précambrianas. O sgBF exibe uma geometria aproximadamente elíptica em planta, cujo eixo maior está orientado na
direção NE-SW, e é limitado a SE pela falha de Brejo das Freiras, de rejeito normal, direção geral NE-SW (com
trechos NNE e SSW em suas extremidades norte e sul, respectivamente) e mergulho para NW (com variações para
WNW e NNW). Em sua extremidade mais meridional, a falha de Brejo das Freiras apresenta rejeito oblíquo
(normal + direcional sinistral), funcionando como uma rampa oblíqua. A interpretação de dados sísmicos 3D
provenientes na porção SE do referido semi-graben, que foi precedida por uma etapa de tratamento de dados,
empregando técnicas de filtragem e análise de atributos sísmicos, possibilitou uma caracterização mais detalhada
do arcabouço estrutural e estratigráfico da região. A interpretação sismoestrutural visa a caracterizar em
subsuperfície as estruturas frágeis relacionadas à implantação da bacia, bem como seu papel na deformação da
seção sedimentar. A geometria, o arranjo em degraus da falha de Brejo das Freiras e o efeito da propagação e do
arrasto nas camadas são responsáveis pelo desenvolvimento de dobras no bloco do teto da falha, essencialmente
originadas pelo mecanismo de bending. A porção mais a sul do sgBF exibe um sinclinal com duplo caimento
(dobra do tipo bacia), onde é possível identificar o setor de maior rejeito da falha principal. Tal estrutura resulta
do basculamento e arrasto das camadas controladas pelo rejeito diferencial e geometria lístrica da falha principal.
A interpretação sismoestratigráfica baseou-se na análise de terminações dos refletores, padrões de sismofácies e
sua geometria externa, permitindo reconhecer superfícies cronoestratigráficas importantes, interpretar processos e
sistemas deposicionais, além de definir tratos de sistemas tectônicos. O entendimento dos episódios de
progradação e retrogadação de sistemas provenientes da margem flexural e da borda falhada contribui para a
compreensão da atividade tectônica da bacia, uma vez que nos riftes, a tectônica é o principal fator controlador
das taxas de criação de espaço de acomodação e de aporte sedimentar. A progradação de sistemas de leques aluviais
provenientes da borda falhada é interpretada como uma resposta imediata à atividade da falha, ao passo que a
progradação de sistemas flúvio-deltaicos está associada a momentos de quiescência, quando ocorre o
reestabelecimento da drenagem e chegada atrasada do aporte sedimentar. A geometria em cunha do sgBF fica
evidente na seção analisada e o espessamento dos estratos contra a falha de borda revela o caráter sintectônico da
deposição.
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Geophysical data and modelling are key players in defining location and processes linked to
lithospheric breakup. With its extensive cover of geophysical data and the deep boreholes, the IberiaNewfoundland conjugate margins became the archetype of magma-poor rifted margins. However, while at
these margins the processes of crustal thinning and mantle exhumation are well understood, the processes,
location and timing of lithospheric breakup remain controversial. While at magma rich systems location of
breakup and plate reconstructions are based on oceanic magnetic anomalies, along the Iberian-Newfoundland
margins their study is biased by: i) the wide lack of polar reversals records on Cretaceous Normal Superchron
and subsequently divergences on paleogeographic interpretations, ii) several magnetic sources laterally and
vertically diverse on remnant response and iii) a first oceanic layer apparently undetectable on available
regional magnetic datasets. In this study, we applied the analytical signal amplitude filter on magnetic data
from the Iberian- Newfoundland margins. This technique is commonly used to estimate high-remnant
magnetic bodies. Magnetic lineaments from the filtered data were analyzed in the frame of existing plate
kinematic reconstructions, which provides insights on the breakup processes along the Iberian-Newfoundland
conjugated system. Our results show that the restored J-magnetic anomalies are in consonance and result in
a zigzag-shaped fit. From ~125Ma, J anomaly segments delimitate a high-magnetized region, that grows as a
kind of lock-and-key structure. Otherwise, we observe further straight magnetic lineaments that are
approximately mirrored on both plates. Finally, from 83.5Ma magnetic anomalies are oceanlike-shaped. The
sharp aspect of filtered J-anomaly limits regards to brittle syn-magmatic structures affecting exhumed mantle
basement, and giving rise to the onset of the oceanic spreading center. These boundaries are NE-SW and SENW oriented, which is similar to Variscan continental fault orientations. It suggests a control of the underling
inherited continental lithosphere on magmatic additions. Examining the syn-rift setting, magmatic feeding
system took place on an inherited fracturing network, leaving deep magmatic bodies that are magnetically
responsible. As a result, the applied technique reveals magnetized structures on ultra-distal Iberian and
Newfoundland margins that are unclear on total magnetic anomaly. Filtered magnetic data interpretation
supports J-anomaly as a conjugated feature, placed in a inherited pervasive fracturing network.
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A margem Equatorial brasileira (MEB) é definida como uma margem continental do tipo transcorrente,
com origem na separação entre América do Sul e África. Esta margem possui setores onde zonas de fratura
oceânicas de grande rejeito transcorrente controlaram a origem e o desenvolvimento de sua segmentação.
Assim, o trecho central da MEB pode ser dividido em três segmentos, de acordo com a influência da Zona de
Fratura Romanche (ZFR) na transição entre as crostas continental e oceânica: segmento divergente, segmento
transformante, e segmento de crosta hiperestendida. Neste trabalho, buscou-se (a) analisar as características e a
evolução da Zona de Fratura de Romanche (ZFR) no setor central da MEB; (b) identificar e analisar o seu
arcabouço estrutural, definindo o limite entre as crostas oceânica e continental (COB) e o limite inferior destas
crostas com o manto, a Descontinuidade de Mohovicic (Moho); e (c) identificar as deformações geradas pela
ZFR na crosta e nas bacias sedimentares nelas sobrepostas. Para isto, foram (a) gerados mapas geofísicos a
partir de dados gravimétricos, magnéticos e batimétricos; (b) interpretadas seções sísmicas do Projeto LEPLAC;
e (c) realizada uma modelagem gravimétrica 2D ao longo dos perfis sísmicos, aproximadamente
perpendiculares à linha de costa. Os resultados mostram que a Zona de Fratura Romanche ocupa uma faixa de
feições lineares com até 70 km de largura e direção E-W. Ela possui cadeias submarinas que se elevam até 2,5
km acima do fundo oceânico adjacente. Em adição, a ZFR se comportou como uma barreira topográfica,
impedindo que parte dos sedimentos da plataforma e do continente a ultrapassassem e chegassem às bacias
oceânicas a norte. A orientação e a geometria da RFZ moldaram a geometria atual deste setor da MEB,
caracterizada por segmentos de direção E-W (margem transformante) e NW-SE (margens distensiva e com
crosta hiperestendida), e moldaram a evolução das bacias Barreirinhas e Ceará. A modelagem gravimétrica
mostrou que há um maior afinamento e estiramento da crosta continental e a presença de crosta transicional no
segmento de margem divergente (a norte e a sul da ZFR), existindo uma transição mais branda entre as crostas
continental e oceânica. Entretanto, no segmento de margem transformante, os modelos mostram uma transição
abrupta entre estas crostas, com pouco ou nenhum afinamento e estiramento da crosta continental e ausência de
crosta transicional. A modelagem mostrou ainda que a ZFR e os montes submarinos têm influência direta na
espessura das crostas e das bacias. Conclui-se que a ZFR tem papel fundamental na segmentação da MEB, o
que pode se repetir para outras zonas de fraturas oceânicas que interceptam a MEB e casos semelhantes na
margem conjugada da África.
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A Bacia dos Parecis com 500.000 km2 distribuídos na região amazônica, nos estados de Rondônia e Mato
Grosso, tem três depocentros denominados de sub-bacias Rondônia, Juruena e Alto Xingu. A Sub-bacia Juruena
é o segmento central com uma pilha vulcano-sedimentar cujas idades variam desde o Neo-proterozoico ao
Cenozoico. O seu registro mesozoico inclui na porção basal do pacote jurássico uma unidade vulcânica básica,
que é a Formação Tapirapuã com intercalações de arenitos quartzosos a sublitoarenitos de origem eólica e pelitos
lacustres, atribuídos a Formação Rio Ávila, de mesma idade. Sobreposta a sequência jurássica e separada por
uma discordância ocorre a Formação Salto das Nuvens, com arenitos e conglomerados polimiticos imaturos,
suportados pela matriz argilosa/arenosa ou com empacotamento fechado. É o registro da base da sequência
cretácea, depositada a partir de leques aluviais e um sistema fluvial de alta energia. Sobrepostos ocorrem arenitos
bem selecionados, quartzosos e subarcoseanos com estratificação cruzada de grande porte e siltitos registrando
uma sedimentação eólica num sistema desértico. Sobrepondo a Formação Salto das Nuvens, em uma superfície
regional, ocorrem paraconglomerados com clastos variando de granulo a seixo, matriz arenosa, intercalados com
arenitos esbranquiçados, maciços a laminados, com ripples e estratificados da Formação Utiariti. Com base nas
associações de fácies e reconhecimento de superfícies regionais foram individualizadas sequências deposicionais
que a partir da análise de suas respectivas sucessões de fácies e inferência de ambientes de deposição permitiram
atribuir um comportamento diferenciado nos seus mecanismos controladores de geração de espaço que foram
associados a diferentes estágios tectônicos no Mesozoico. No registro jurássico predomina sedimentação eólicalacustre, indicando baixa taxa de geração de espaço de acomodação, uma tectônica extensional com falhamentos
normais localizados e vulcanismo associado. A partir de uma reativação tectônica ocorre um novo ciclo
sedimentar no início do Cretáceo Superior. Neste período há deposição da sequência cretácea com fácies arenoconglomeráticas associadas a leques aluviais e contribuição de sistema fluvial entrelaçado de alta energia. A
sedimentação deste intervalo associa-se a geração inicial de um espaço de acomodação com a sedimentação
clástica indicando um regime tectônico com subsidência restrita, onde altas taxas de sedimentação geraram
fácies de conglomerados, depósitos de gravidade na base e nas porções proximais intercalados e sobrepostos por
arenitos fluviais. Em direção ao topo da sequência há depósitos lacustres efêmeros restritos e de planície aluvial
árida sobrepostos por sedimentação em campos de dunas. Este conjunto denota uma tendência de redução na
geração de espaço de acomodação, associados a um regime de quiescência tectônica, elevação no nível de base
regional com aridização e extrapolação na área de deposição inicial da sub-bacia. O final da deposição em
ambiente desértico é marcada por uma supersuperfície regional. A retomada da sedimentação com a Formação
Utiariti, em um ambiente peridesértico é associada a controles climáticos e autocíclicos pois inexistem
evidências de um incremento na geração de espaço de acomodação, corroboradas pela ocorrência de um nível
regional de silcretes (indicador da cessação da geração de espaço de acomodação) e atividade tectônica para a
Sub-bacia Juruena, Cretáceo Superior.

174

REGISTRO TECTONO-SEDIMENTAR DE BORDA DE BACIA DE ANTEPAIS: EXEMPLO DA
BACIA BAMBUÍ, SERRA DA JAIBA, NORTE MINAS GERAIS
Luiza Rocha Kelmer1, André Danderfer Filho 2, André Marconato2, Fernando Alkmim 4, Ariadne Rossi 6, Túlio
Delogo Tavares7
1

Universidade Federal de Ouro preto, e-mail: luiza.kelmer@aluno.ufop.edu.br
2
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: danderferandre@gmail.com
3
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: marconato.geo@gmail.com
4
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: ffalkmim@gmail.com
5
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: ariadne.v.rossi@gmail.com
6
Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: tuliodelogo@yahoo.com.br

A bacia Bambuí registra a sedimentação em uma bacia de antepaís instalada sobre o cráton São Francisco,
desenvolvida durante a orogênese Brasiliana e amalgamação do Gondwana Ocidental. Este evento culminou no
desenvolvimento de dois cinturões orogênicos de direção N-S nas margens do cráton, Brasília e Araçuaí,
constituindo os limites oeste e leste da bacia Bambuí, respectivamente. Aqui são apresentados os resultados de
um estudo do controle tectônico na sedimentação da Fm. Três Marias que define o registro mais novo da bacia
na serra do Jaíba (norte de Minas Gerais). O empacotamento sedimentar levantado na serra é caracterizado por
duas sucessões siliciclástica, inferior (Fm. Serra da Saudade) e superior (Fm. Três Marias, e uma intermediária
de natureza carbonática (Fm. Jaíba). A sucessão inferior é dominada por pelitos depositados em ambiente
marinho plataformal distal. Ela é sobreposta pelos carbonatos microbiais da Fm. Jaíba, depositados em ambiente
lagunar costeiro. A sucessão superior é composta por conglomerados e arcóseos, depositados em ambiente
marinho raso a costeiro. A atividade tectônica é evidenciada pela deformação observada nos carbonatos da Fm.
Jaíba os quais apresentam uma ampla diversidade de estilos estruturais, incluindo dobras e falhas reversas e/ou
descolamentos intraformacionais associados, originados durante evento de contração. As dobras monoclínicas
apresentam vergência preferencialmente para oeste, com ou sem clivagem plano-axial e veios de dilatação
associados; dobras no estilo Kink conjugado exibem dupla vergência. Os eixos medidos estão orientados
preferencialmente na direção NW-SE, suborizontalizados. Destaca-se o forte contraste estrutural entre as
sucessões siliciclásticas inferior e superior e as rochas carbonáticas da Fm. Jaíba, evidenciado pela discreta
deformação das duas primeiras, com raros e amplos dobramentos e clivagem plano-axial vergente para oeste
observada apenas próximo ao contato com a Fm. Jaíba. Nos arenitos da Fm. Três Marias foram observados veios
de quartzo fibrosos suborizontais, indicativos de regime compressional. O contato superior da Fm. Jaíba é
marcado por uma expressiva discordância erosiva, encimada por um depósito de brecha com intraclastos
provenientes da Fm. Jaiba e matriz composta por micrita e areia de composição predominantemente arcoseana.
Estes depósitos foram gerados por fluxo de massa intrabacinal e evidenciam que a sedimentação na porção
oriental da bacia Bambuí ocorreu sob forte controle tectônico local. A geometria externa do corpo de brecha e a
presença de feições de onlap ao longo do contato, permitiu caracterizar uma sedimentação sinorogênica
controlada pelo desenvolvimento de um relevo tectônico. Este relevo teria sido gerado pela propagação da frente
orogênica, envolvendo a geração de altos estruturais e calhas sinclinais preenchidas durante a deformação das
rochas carbonáticas. Os depósitos desta unidade materializam então os depósitos da região de wedge-top do
antepaís relativamente à faixa Araçuaí, sobreposto ao backbulge da bacia previamente instalada durante a
evolução da faixa Brasília. Além disso, foram realizados estudos geocronológicos isotópicos de U/Pb e Lu/Hf
que indicam uma idade máxima de deposição de 597±7Ma para o topo Fm. Serra da Saudade e 586 ± 6 Ma para
a base da Fm. Três Marias. Os dados obtidos coincidem com a idades e com os valores majoritariamente
negativos de εHf da granitogênese do estágio pré-colisional do orógeno Araçuaí.
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A caracterização geológico-estrutural de uma zona de falha é um elemento chave para o entendimento
da história geológica de uma determinada área, assim como, fundamental no estudo de bacias sedimentares e,
consequentemente, muito importante para a indústria do petróleo. A geração de riftes continentais é geralmente
considerada como produto de uma simples extensão de uma litosfera supostamente homogênea. Porém, a crosta
superior é complexa e heterogênea, principalmente em termos litológicos e estruturais. O objetivo deste trabalho
é analisar a influência da deformação rúptil do embasamento cristalino no controle estrutural da geração de zona
de falha na borda Norte da Bacia do Araripe, Falha Triunfo. A área de estudo é caracterizada pela ocorrência de
milonitos que representam o splay da terminação W da zona de cisalhamento transcorrente Patos. Nesta pesquisa
a análise geológico-estrutural foi realizada em diferentes escalas: a) aerogeofísica; b) dados de satélite (SRTM);
c) modelo tridimensional de afloramento; e d) microestrutural (catodoluminescência óptica). Para caracterização
estrutural em campo, foram realizadas scanlines (P10) para análise da frequência cumulativa das estruturas
rúpteis ao longo da zona de falha. Os lineamentos aeromagnéticos e topográficos possuem direção preferencial
ENE-WSW, indicando uma forte correlação estrutural com a zona de cisalhamento de Patos. O ortognaisse,
protólito da zona de falha, apresenta foliação milonítica com direção preferencial ENE-WSW; mergulho de alto
ângulo (80°); lineação de estiramento mineral horizontal; e cinemática dextral, o que caracteriza a terminação W
da zona de cisalhamento Patos. No ortognaisse foi observada maior intensidade de deformação frágil nas porções
félsicas em relação às bandas máficas. A Falha Triunfo, de direção NE-SW, representa a faixa de deformação
rúptil (zona de dano) de maior expressão na borda norte da Bacia do Araripe. O núcleo da Falha Triunfo
apresenta brechas tectônicas e cataclasitos formados por falhas normais-oblíquas, fraturas de cisalhamento e
juntas. As brechas apresentam fragmentos angulosos (com até 5cm) de ortognaisse, foliação bem definida e
plagioclásio sericitizado. A análise microtectônica indicou a ocorrência de brechas com preenchimento por
calcita em duas fases distintas: 1) calcita primária - cimento - sin-tectônico ao falhamento e formação da brecha;
e 2) calcita secundária - veio – posterior à formação da brecha. Os resultados deste trabalho permitiram
identificar três elementos arquiteturais da Falha Triunfo: protólito, zona de dano e núcleo. A análise estrutural da
zona de dano indicou que as brechas tectônicas foram geradas por processos hidrotermais possivelmente
relacionados ao rifte cretácico. Além disso, foi possível observar o forte controle reológico (mecânico) do
embasamento pré-cambriano no desenvolvimento de estruturas rúpteis na zona de dano.
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A sucessão estudada insere-se no contexto geotectônico da borda nordeste da Bacia Bauru, composta
por sequências siliciclásticas do Cretáceo Superior, sendo elas as Formações Vale do Rio do Peixe e Marília.
Essas formações foram depositadas em ambiente continental afastado da linha de costa e os principais fatores
alogênicos controladores da sedimentação foram a tectônica e o clima. Em um sistema deposicional de leques
aluviais como o da Formação Marília, um pulso tectônico que gera o soerguimento da área fonte e períodos de
mudanças climáticas de maior umidificação possuem consequências contrárias no perfil de equilíbrio desse
sistema. Por isso, a análise desse tipo de sequência sedimentar torna-se uma ferramenta importante para se
entender a evolução tectônica que gerou mudanças no espaço de acomodação e no padrão de empilhamento. A
ferramenta de análise foi o mapeamento de detalhe aliado à análise faciológica e levantamento de seções, na
região da Serra do Marimbondo, localizada a sudeste de Gurinhatã/MG. O trabalho permitiu a subdivisão da
Formação Marília em três unidades informais, Marília I, II e III. Por sua vez, o ambiente deposicional da
Formação Vale do Rio do Peixe foi um sistema fluvial e a Formação Marília foi um sistema aluvial. O desnível
observado entre as unidades e a mudança do conteúdo litológico evidenciaram a existência de uma discordância
entre as Formações. Provavelmente provocadas por um pulso tectônico que deslocou o perfil de equilíbrio em
direção ao centro da bacia, gerando uma diminuição do espaço de acomodação. A Unidade Marília I e II foram
interpretadas como uma Sequência, uma vez que são limitadas por discordâncias. Na Unidade Marília I os
depósitos da porção basal apresentam características texturais que indicam processos trativos e de fluxos
gravitacionais, comuns em porções médias de leques aluviais. Na porção intermediária tem-se uma diminuição
das fácies geradas por processos de fluxos gravitacionais. No topo há calcretes, que tiveram sua gênese
favorecida nas porções mais distais do leque, onde os episódios de sedimentação são menos frequentes. Níveis
pedogenizados foram observados em toda unidade indicando baixas taxas de sedimentação. Por isso, o Marília I
corresponde ao trato de sistema de baixa acomodação. A superfície limítrofe entre essas unidades foi classificada
como um diastema gerado pelo início de um período mais úmido formando depósitos de grauvacas, arenitos
intercaladas por lamitos e uma maior ocorrência de icnogêneros pertencentes à icnofácies Skoyenia, que se
formam em ambiente subaquoso. Essa maior umidade promoveu uma maior denudação da área fonte, gerando
assim, mudança no perfil de equilíbrio que se deslocou em direção a borda da bacia e aumentou o espaço de
acomodação. Assim, a unidade corresponde ao trato de sistema de alta acomodação e registra a deposição em
ambiente leque aluvial distal e um playa lake. A sequência formada pelo Marília I e II tem um padrão de
empilhamento retrogradacional, enquanto a unidade Marília III caracteriza uma progradação marcada pelo
avanço da frente do leque fluvial meandrante que gerou uma superfície erosiva na base da unidade. Além disso,
a nova sequência composta pelo Marília III é caracterizada pela presença de calcrete em todo seu registro
sugerindo que essa unidade foi depositada em um clima mais árido e que provavelmente pertence a um trato de
sistema de baixa acomodação.

177

BASEMENT FABRIC CONTROLS FORMATION OF OCEANIC FRACTURE ZONES, RIFT
NUCLEATION AND POSTRIFT BASIN INVERSION IN THE CONTINENTAL MARGIN OF NE
BRAZIL
David L. Vasconcelos1, Francisco H.R. Bezerra2, Walter E. Medeiros2, Ole R. Clausen3, David L. de Castro2,
Helenice Vital2, Antonio J. Barbosa4, Roberto G. Oliveira5
1

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil, e-mail:
davidgeologia2006.1@hotmail.com.
2
Programa de Pós–Graduação em Geodinâmica e Geofísica, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, 59078–970, Natal, RN, Brazil, e-mail: bezerrafh@geologia.ufrn.br;
walter@geofisica.ufrn.br; david@geologia.ufrn.br; helenice@geologia.ufrn.br.
3
Department of Geoscience, Aarhus University, DK-8000 Aarhus C, Denmark, e-mail:
ole.r.clausen@geo.au.dk.
4
LAGESE, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 50740530, Brazil, e-mail: jose.antoniob@ufpe.br.
5
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Brazil, e-mail: roberto.gusmao@cprm.gov.br.

The brittle reactivation of ductile shear zones and their structural inheritance control in during continental
breakup, rift and postrift deformation, and deposition of sedimentary basins are still a matter of debate. In this
research, we investigated the role of the brittle reactivation of Precambrian shear zones in the formation of the
fracture zones during the evolution of the South Atlantic Ocean, and the nucleation of rift and postrift faults in
the onshore portion of the sedimentary basins along the continental margin in northeastern Brazil. We combine
and interpret a dataset of aeromagnetic and topographic data, associated with reflection seismic and borehole
data, to analyze how the Precambrian shear zones may have influenced the evolution of a portion of the Atlantic
continental margin of Brazil. Our results indicate that in the crystalline basement, the magnetic lineaments are
correlated with ductile structures as shear zones, and the continuity of these lineaments in the sedimentary basins
is interpreted as the shear zones below the sedimentary cover of these basins. Furthermore, our results also
suggest that the fracture zones are extensions of the shear zones in the transition between continental and oceanic
crust. We document the following phases of the brittle reactivation of basement shear zones: (1) the opening of
the South Atlantic Ocean in the Early Cretaceous under an extensional stress regime and (2) tectonic inversion
induced by the Mid-Atlantic Ridge push and the Andean Cordillera rise in the Neogene-Quaternary under a
predominantly strike-slip stress regime. During the rift phase, the shear zones were reactivated in a brittle
manner and acted as zones of weakness controlling the location of the Ascension and Fernando Poo fracture
zones during the process of oceanic crust spreading. Our model suggests that the formation of these fracture
zones influenced by the shear zones occurred in the early stages of ocean opening. It indicates that the fracture
zones that formed in the late opening stages were related to the thermal subsidence stage, as suggested in
previous studies. Moreover, the shear zones also controlled the locations and architectures of the rifts. The brittle
reactivation of shear zones was still active during the postrift phase and was responsible for the development of
compressional structures. The reverse faulting and related folding pattern indicate tectonic inversion in the Late
Cretaceous-Cenozoic. The structures formed during the postrift phase under a strike-slip regime are consistent
with the present-day stress field, indicating that tectonic inversion is an active phase of the Brazilian margin.
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Deformation bands are structures that change the petrophysical properties of porous rocks and occur in
individual and nucleated forms. Many authors have demonstrated that the plane of brittle structures is derived
from the formation, growth, and coalescence of microcracks. These structures propagate in parallel to subparallel directions to the maximum compression stress field (σ1), and they also present a maximum angle in
order to interact with each other. However, studies regarding the development and interaction of microcracks in
outcrop scales remains absent from the literature. For this reason, the main purpose of this study is to produce a
tectonic evolutional model based on outcrop data and microstructural analysis, concerning the formation and
evolution of deformation bands in siliciclastic rocks from the Antenor Navarro Formation, which is located at
Rio do Peixe Basin in northeastern Brazil. Thus, structural analysis of deformation bands was performed,
allowing the calculation of paleotensors in order to explain the multi-scale development of coalescence among
microcracks and to predict the nucleated areas of deformation bands. In addition, two main sets of cracks were
identified, a) E-W and b) NE-SW, with a calculated σ1 of 251/06. In conclusion, the results suggest that sets of
deformation bands contain patterns of linkage resembling the fractal process of the coalescence of microcracks.
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A deformação oriunda do stress superimposto por geleiras (glaciotectônica) é análoga à tectônica tradicional em
diversos aspectos, especialmente do ponto de vista geométrico uma vez que compartilha das mesmas estruturas
(como dobras, falhas e até mesmo foliações) e podem-se fazer inferências a respeito da cinemática a partir da
medida de direções e mergulhos de planos e linhas. Tida como um dos mecanismos que acomoda o movimento
de geleiras, a deformação ocasionada pelo gelo pode ser dividida em dois subgrupos de acordo com a posição do
material deformado em relação à geleira: pró e sub glacial. O estudo das estruturas geradas nessas condições é
relativamente comum em depósitos quaternários, mas não se pode dizer o mesmo para rochas mais antigas. Há
uma carência de estudos em glaciações anteriores e poucos trabalhos referentes na glaciação do final do
Paleozoico na Bacia do Paraná, que apesar de bem documentada em bacias de média a alta paleolatitude do
Gondwana, não possui estudos focados na utilização de estruturas glaciotectônicas como indicadores
cinemáticos para o paleofluxo das geleiras, sendo mais comum a utilização de feições erosivas no embasamento.
Com isto, o presente trabalho consiste em uma análise detalhada da deformação da porção basal do Grupo
Itararé, onde trabalhos anteriores registraram depósitos glaciotectonizados. Para tal objetivo foram selecionados
afloramentos em cortes da malha rodo e ferroviária, além de cavas de extração de areia próximos ao município
de Balsa Nova (PR), onde a análise geométrica e cinemática de dobras, falhas (normais, inversas e de empurrão)
e feições semelhantes a foliações geradas por cisalhamento foram empregadas. O intervalo estratigráfico
estudado é composto predominantemente por diamictitos e arenitos maciços ou estratificados, assim como
lamitos (arenosos ou não) e heterolitos de forma subordinada, e apresenta diferentes intensidades de deformação
ao longo da exposição, com intervalos indeformados intercalados. As porções deformadas apresentam pouca
deformação plástica (como dobras cerradas a isoclinais) devido à escassez de silte e argila nos litotipos, apesar
de apresentar ondulações com grande comprimento de onda e baixa amplitude. Predominam estruturas rúpteis,
tais como falhas (normais e de empurrão) e superfícies de cisalhamento subhorizontais que dão origem a bandas
centimétricas de planos anastomosados onde podem ocorrer crescimento de minerais micáceos. Resultados
preliminares a partir da análise de feições erosivas, dobras assimétricas e lineações apontam ao menos dois
sentidos de paleofluxos distintos para as geleiras neopaleozoicas no leste da Bacia do Paraná, sendo eles para
oeste e para norte-noroeste. O estudo apresentado ainda encontra-se em desenvolvimento, de forma que
interpretações mais robustas sobre a compreensão dos estilos de deformação e posição dos sedimentos
deformados em relação ao gelo ainda serão formuladas mediante análises em microescala a partir de lâminas
petrográficas, comparação com estruturas dentro de depósitos de transporte de massa.
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The Araripe basin is the more extensive and has the most complete sedimentary record of the interior
Mesozoic basins of Northeast Brazil, illustrating the complex tree-dimensional geometries of rift systems
and the control exercised by the Precambrian basement structural framework, as well as important
chronostratigraphic data that constrain the break-up of Gondwana. Previous tectonic studies on the
Araripe Basin reports preferential succession of normal faults with NE-SW and EW directions that are
associated to the rift phase of the Rio da Serra and Aratu stages. The regional analysis of the lineaments
in the Cariri sub-basin and its adjacent basement shows that the main directions are close to EW, also
constraining the North border of the basin. Whitin the basin however there is a predominance of NWSE, WNW-ESE and NE-SW oriented faults and structural field data reveals a dominance of these
directions. Structural field data also shows many directional and oblique faults with sinistral and dextral
movements, that were until now rarely cited and documented in this basin. This strongly suggests the
influence of strike-slip tectonics during the Araripe Basin rift phase evolution. Two distinct sets of
directional faults indicate two different tectonic phases during the rifting evolution in the interior of
Northeast Brazil. The fault sets comprise two superposed main strike-slip tectonics events. The first one
was controlled by E-W sinistral strike-slip faults that reactivated pre-existing faults associated with the
Patos Lineament and a set of normal or normal oblique NE-SW functioning as an extensional horsetail
array of alternate horst and graben structures, preserving or controlling the differential occurrence of the
Brejo Santo, Missão Velha and Abaiara formations. These faults are interpreted as resulting from a σ1
NE-SW/horizontal, σ2 vertical and σ3 NW-SE/horizontal paleostress array linked to a sinistral
transtensive tectonic regime coeval to the Early Cretaceous syn-rift stages of the Eastern Brazilian
marginal basins (Dom João to Aratu local stages). The second event is associated to WNW-ESE dextral
oblique faults with a normal component that modifies the initial NE-SW horst and graben display and
the geometry of preserved deposits and depocenters, resulting in a depressed structural block bordered
by WNW-ESE faults and filled with the Barbalha Formation. This second event is related to a dextral
transtensive tectonic regime after a period of erosion and generation of the pre-breakup unconformity
during the Aptian (Alagoas local stage). Paleostress reconstructions point to σ1 NW-SE/horizontal, σ2
vertical and σ3 NE-SW/horizontal, and localized NE-SW reverse faults indicate a minor inversion of the
older units. This younger event seems to be constrained by rifting along the Brazilian Equatorial margin,
which transtensional basins resulted from strike-slip tectonics. The recognition of faults related to strikeslip tectonics indicates a more complex structural evolution of the Araripe Basin than previously
suspected and reinforce the strong structural control inherited from the regional basement structures,
mainly those associated with the Patos Lineament. These new data and interpretation emphasize the
importance of the Araripe basin to the understanding of the evolutionary stages of rifting from Eastern
to Equatorial margin that finally caused the breakup of Gondwana.
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A serra do Espinhaço Central, no norte de Minas Gerais, registra sistemas de rifteamento superpostos, do
Estateriano ao Toniano, nucleados sobre o embasamento do bloco São Francisco, e invertidos positivamente
durante a edificação do orógeno Araçuaí. Estudos conduzidos na região abordam um truncamento marcado no
mapa de Amplitude do Sinal Analítico e interpretado como a expressão geofísica do truncamento tectônico entre
a falha de Santo Onofre (FSO) e a zona de cisalhamento Córrego do Buraco (ZCCB). Estas estruturas regionais
são interpretadas como as falhas de borda de rifte e reativadas, com movimento reverso, no Brasiliano. Com
vistas a elucidar o papel destas estruturas no contexto tectono-estratigráfico regional bem como decifrar a
arquitetura do embasamento na área foram desenvolvidos modelos geofísicos tridimensionais a partir da
inversão dos dados magnéticos (CODEMIG) e gravimétricos (TOPEX). Para isto, utilizou-se de maneira
integrada os softwares Geosoft Oasis Montaj, ArcGis e EULDEP. Os modelos 3D magnéticos e gravimétricos
exibem uma configuração similar e confirmaram as direções N-S e NE-SW para a FSO e a ZCCB
respectivamente, as quais apresentam bem delineadas em todos os mapas geofísicos. Entretanto, dados
magnéticos revelaram fontes de anomalia relacionadas ao embasamento (até 6.563 m de profundidade) enquanto
os dados gravimétricos exibem fontes de anomalia, com até 100 km de profundidade, dentro da espessura
litosférica. A partir dos perfis de inversão dos dados gravimétricos delineou-se uma superfície entre 25 e 35 km e
uma segunda superfície entre 70-100 km de profundidade as quais representam, respectivamente, uma superfície
de descolamento e a base da litosfera. As análises qualitativa e semi-quantitativa dos dados geofísicos
permitiram separar a área nos domínios Ocidental e Oriental. O domínio Ocidental, a oeste da ZCCB, contém a
FSO e apresenta uma geometria em grabens e horsts de eixo N-S, paralelos a estruturas mapeadas sobre o
embasamento Arqueano-Paleoproterozoico, que registram profundidades em até 1850 m abaixo da cobertura
sedimentar Proterozoica. Já o domínio Oriental, a leste da ZCCB, apresenta lineamentos e eixos de grabens e
horsts preferencialmente NE-SW, paralelos a ZCCB, e profundidades do embasamento determinadas em até
3000 m. A maior profundidade do setor Oriental indica sua subsidência em relação ao domínio Oriental ao longo
da ZCCB. A análise integrada dos modelos magnéticos e gravimétricos revela para a FSO e a ZCCB uma
geometria lístrica, com mergulho para leste e conectada à superfície de descolamento (25-35 km), cuja
movimentação normal é expressa pela diferença entre as profundidades determinadas para o embasamento no
hangwall e no footwall. Tal geometria corrobora o papel de falha mestra das FSO e ZCCB e, junto aos grabens e
horsts delineados para o embasamento, caracterizam os hemigrabens gerados nos episódios de rifteamento Sítio
Novo, Santo Onofre e Macaúbas. O truncamento estrutural regional também é expresso pelos padrões N-S e NESW delineados para a geometria extensional nos domínios Ocidental e Oriental, demonstrando o controle das
estruturas regionais sobre a evolução das bacias. Verifica-se que os trends impressos sobre a cobertura
sedimentar pela deformação brasiliana são paralelos aos delineados para geometria extensional. Isto sugere que
ao experimentar inversão positiva esta geometria atuou como zonas de concentração e redistribuição de strain
controlando a deformação.
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O Rifte de Aiuruoca, instalado no setor limítrofe entre o Planalto de Madre de Deus de Minas e o Degrau Superior
da Serra da Mantiqueira (MG), originou-se no Paleoceno, mediante reativação da Zona de Cisalhamento de
Cruzília, de direção ENE, a qual constitui o prolongamento da Zona de Cisalhamento de Jacutinga para leste, de
idade proterozoica. Diversos estudos demonstram que as inúmeras reativações ao longo de importantes zonas de
fraqueza antigas foram provocadas, nesta época, por forte colapso gravitacional do Megaplanalto “Serra da
Mantiqueira Alta”. Tal colapso foi desencadeado pelo desequilíbrio isostático na região, rompendo a crosta em
diversos blocos desnivelados, devido à diferenciação relativa de tal movimentação, formando-se diversos
corredores de grábens, ou vales tectônicos, ao longo de antigas zonas de cisalhamento paralelas à costa brasileira.
Dentre tais riftes, está seu mais expressivo representante, o denominado Rifte Continental do Sudeste do Brasil –
RCSB. A consequente deposição sedimentar ao longo de tais riftes conformou uma série de pequenas bacias
sedimentares cenozoicas continentais, sendo a bacia calcária de São José de Itaboraí a mais antiga, pertencente ao
gráben da Guanabara (Rifte Litorâneo). Assim como no RCSB, a evolução do Rifte de Aiuruoca também resultou
no desenvolvimento de uma bacia, a Bacia de Aiuruoca, no Eoceno-Oligoceno, apresentando uma sequência
deposicional lacustre (Formação Entre-Córregos) e de leques aluviais (Formação Pinheirinho), alojada em um
gráben. Hoje tal sequência, rica em conteúdo fossilífero com elevado grau de preservação, aflora a altitudes entre
1020 e 1168m, sob estágio avançado de erosão. Falhas normais intraformacionais de direção NE e ENE, bem
como a presença de brechas sedimentares, evidenciando paleoescarpas, indicam um regime tectônico distensivo
sin-deposicional, com σ1 NW subvertical e σ3 NW sub-horizontal. Estudos comparativos de espécies fossilíferas
entre a Bacia de Aiuruoca e as demais bacias do RCSB demonstram que o Rifte de Aiuruoca apresenta uma íntima
relação filogenética com o Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil – SRCSB. Tal filogênese demonstra
que o processo de colapso e desnivelamentos de blocos, acompanhado da formação de diversos corredores de
grábens, adentrou mais ao interior do continente do que se imaginava, envolvendo também antigas zonas de
cisalhamento mais setentrionais, como a Zona de Cisalhamento de Cruzília. A atividade tectônica pósdeposicional, é evidenciada por falhas transcorrentes dextrais de direção NE e ENE afetando ambos os sedimentos
paleógenos e pleistocenos existentes na área, além de dobras abertas e sistema de juntas observadas nos folhelhos
da Fm. Entre-Córregos. A partir do Neógeno, a área é submetida à tectônica transcorrente com componente
transpressiva e reativação de estruturas preexistentes. Tal atividade neotectônica também é observada ao longo da
Zona de Cisalhamento de Cruzília, resultando na formação de um cinturão de meandros compressivo no rio
Aiuruoca e intensa erosão remontante do sistema de drenagem associada a inúmeras capturas de drenagem. A
partir dos resultados da análise estrutural/tectônica, lito-estratigráfica, de filogênese do registro fossilífero e de
datação, propõe-se que o Rifte de Aiuruoca faça também parte do Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste
Brasileiro.

183

SISTEMAS DE RIFTES INTERIORES AO LONGO DA TRANSNORDESTINA.
Mário de Lima Filho1; Aldir Roney C. Melo 2 ; Wilson Rodrigues Freitas3
1

Professor Associado, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco, email do
autor; mflf@ufpe.br
2
Bolsista de Graduação, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco;
3
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Departamento de Geologia, Universidade Federal
de Pernambuco

As bacias de Cedro, Mirandiba e São José do Belmonte localizam-se no interior do estado de Pernambuco e faz
parte das chamadas bacias do interior do Nordeste. Sua localização dentro da Zona Transversal está inserida num
sistemas de falhas NE-SW, principalmente, cuja componente extensional tem direção NW-SE, conforme modelos
já bastante discutidos. Entretanto, essas bacias são mapeadas como restos de manchas paleozoicas dispersas dentro
da Província Borborema, cuja origem não está ainda consolidada. Ao longo da Transnordestina, entre os municípios
de Salgueiro-PE e Bom Nome-PE, foram mapeados uma série de semi-grabens rasos onde estão preenchidos por
sedimentos com várias fácies e suas associações. Mapeamentos e estudos bioestratigráficos e de proveniência
desenvolvidos ao longo dessa ferrovia e mapeamentos de detalhe realizados nas bacias de Cedro, São José do
Belmonte e Mirandiba, mostram que os sistemas deposicionais variam de fluvial anastomosado a sistemas
deltaicos, conforme, modelos de bacias transtensionais e não por afundamento típico de bacias paleozóicas, sendo
portanto, incompatíveis com aqueles do Siluro-Devoniano. Desta forma, temos provavelmente sedimentação mais
nova, provavelmente de idade jurássica inferior nessas bacias. Assim, encontra-se em aberto questões com relação
a idade dos arenitos inferiores e o contexto tectônico que os produziram. As implicações de um possível modelo,
onde não se tem totalmente uma sedimentação paleozoica nessas bacias, rebatem na evolução da margem
equatorial e consequentemente, na paleogeografia do jurássico para essa região do Nordeste.
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Levantamentos das últimas décadas sugerem que a Província Mineral do Alto Guaporé possui
algum potencial econômico, o que justifica um interesse na exploração mineral no local. Existem
diferentes tipos de mineralização na região, como o Complexo Serra Azul (Cu-Ni e EGP’s) e
Morro do Leme e Morro Sem Boné (Ni-Cu-Co + EGP’s). A área de estudos está inclusa na Faixa
Alto Guaporé situada no setor SSE do Cráton Amazônico e pertence à Orogenia Sunsás-Aguapeí.
Mineralizações e estruturas na parte exumada dos terrenos proterozoicos sugerem uma provável
relação como embasamento da Bacia do Parecis, sendo assim se justifica um estudo estrutural em
detalhe, principalmente no que diz respeito às relações de truncamento e contatos tectônicos entre
bacia e embasamento. Para o presente trabalho foram tratados dados do Projeto Aerogeofísico
Sudeste de Rondônia (CPRM), e também foram usados dados topográficos (SRTM). Neste
contexto, está inserido o Complexo Colorado. As rochas da unidade polideformada do extremo
sudeste de Rondônia são denominadas por diversos autores como Suíte Metamórfica Colorado.
Sendo sua litologia principal formada por paragnaisses, xistos pelíticos, gnaisses calcissilicatados,
para-anfibolito e BIF’s, sendo considerada na literatura uma sequência ofiolítica incompleta.
Dados do levantamento aerogeofísico demonstraram anomalias fortemente orientadas e
regionalmente distinguíveis, tendo sido identificados a S0 e a foliação de plano axial,
principalmente nas respostas de 1ª Derivada Vertical e Sinal Analítico. A S0 encontra-se
deformada, são estruturas marcadas em rochas metassedimentares, com eixos de dobra em N20W
nas porções mais deformadas (central e oeste do Complexo) e com registro incipiente de
dobramentos na porção de protólito ígneo (porção mais a leste). Os eixos de dobras marcam uma
foliação de plano axial bem definida com direção N25W na parte rondoniense da orogenia, e na
parte mato-grossense variando entre N10W e N5W. Com a resposta ternária dos mapas do
levantamento aero-gamaespectométrico, é possível delimitar intrusões no Complexo Colorado e
os principais leitos de aluviões acompanham estruturas regionais. Na região entre Colorado do
Oeste e Cabixi, as drenagens estão controladas pela foliação principal N25W, aflorando rochas
metamórficas do Complexo Colorado, com ocorrência de estruturas como boudins e também há
lineação mineral (marcada por plagioclásio).
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A interpretação das estruturas complexas do cinturão dobrado do Subandino Sul (Bolívia) nem sempre é
tranquila devido à falta de iluminação sísmica e torna-se um desafio para a exploração de hidrocarbonetos. As
geometrias podem ser validadas pela restauração estrutural e, ao agregar referências paleoambientais e de flexura
regional a esse procedimento, aprimora-se a compreensão evolutiva dos processos de deformação e
sedimentação, otimizando também a avaliação exploratória. Na deformação em dobras de flexão, níveis de
descolamento formam complexas estruturas em degrau. O descolamento principal ocorre na Fm. Kirusillas, de
idade siluriana. Descolamentos em níveis estratigráficos superiores como o que ocorre na Fm. Los Monos, de
idade devoniana, são responsáveis pela desarmonia nas dobras e a formação de duplexes que caracterizam trapas
eficientes para a acumulação de hidrocarbonetos. Seções geológicas regionais foram construídas a partir de: a)
mapeamento geológico de superfície, com medidas de mergulho estrutural (campo); b) análise estrutural de
poços; c) ajuste à sísmica 2D em profundidade; d) balanceamento estrutural pelo método "flexural slip". Essa
primeira etapa diferencia o encurtamento entre os blocos estruturais separados ao nível do descolamento na Fm.
Los Monos. Ainda que a interpretação honre as premissas de elaboração e os dados de campo, poços e sísmica, o
balanceamento sugere eliminar excessos ou falta de material nas geometrias das estruturas. Após ajustadas, um
segundo procedimento de restauração considera subsidência diferencial e flexura regional da rampa principal de
descolamento, estabelecendo um controle isostático para a erosão e a sedimentação durante a deformação,
modelando o relevo e o soterramento da bacia. Os programas de restauração não quantificam propriamente os
efeitos flexurais ou de compactação por deformação lateral compressiva, mas permitem mimetizar, de forma
qualitativa, uma flexura incremental da rampa de descolamento e o consequente espaço sedimentar decorrente da
movimentação isostática. A metodologia foi aplicada em duas seções distantes cerca de 30 km. É possível
atribuir tempo às etapas discretas e independentes de uma seção e outra de modo que as taxas de deformação e de
formação de espaço nas geometrias fiquem similares. A coerência relativa de espaço e tempo na modelagem
estrutural aferiu confiabilidade aos resultados. O resultado delineia o preenchimento dos sinclinais simultâneo à
erosão dos anticlinais e correlaciona o encurtamento e a sedimentação com a estratigrafia conhecida. O uso desta
metodologia contribui para um melhor entendimento regional da deformação, caracteriza o ambiente de
sedimentação e amplia o uso da restauração para a avaliação exploratória.
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Zonas de falha são favoráveis à percolação de fluidos na crosta, pois elas podem atuar como condutos
que aumentam e concentram repetidos pulsos hidráulicos. No entanto, estudos têm mostrado que o
comportamento destas zonas é complexo e influencia fortemente a composição e as propriedades físicas da rocha
hospedeira e, por isto, devem ser analisadas com cautela. A Bacia Rio do Peixe é uma bacia do tipo rifte
implantada através da reativação de zonas de cisalhamento dúctil do embasamento cristalino. As falhas de borda
são marcadas por zonas de dano de até 200 m de espessura com bandas de deformação. Neste contexto, este
trabalho tem por objetivo caracterizar a circulação de fluídos e a silicificação associadas nas zonas de falha de
borda e avaliar seu papel nas propriedades de arenitos e conglomerados da bacia. Para tal, foram feitas
aquisições de imagens de veículo aéreo não-tripulado (VANT), facilitando o processo de mapeamento em
detalhe das zonas de falha. A partir da coleta de dados estruturais e amostras em campo, foram realizadas
descrições petrográficas com o auxílio do microscópio petrográfico e microscópio eletrônico de varredura
(MEV), Difratometria (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX), análises de catodoluminescência e inclusões
fluidas, a fim de extrair informações sobre a origem e o processo de silicificação. Os resultados indicam que a
zona de falha, quanto à silicificação, é composta de duas porções: zona de silicificação estática e zona de
silicificação dinâmica. Ambas as zonas formam ressaltos topográficos, evidenciados nas imagens de VANT, e
possuem espessura máxima de ~150 m. A zona de silicificação estática engloba parte da zona de dano com
bandas de deformação e apresenta estruturas deposicionais como estratificação e bandas de deformação prévias
preservadas. Os arenitos e conglomerados nesta zona possuem grãos subarredondados, granulometria
moderadamente selecionada, variando entre areia média e seixos. Estas rochas tiveram seus poros primários e
secundários completamente preenchidos por sílica, gerando arenitos e conglomerados completamente
silicificados e com baixíssima porosidade. A parte da zona de falha afetada pela silicificação dinâmica
corresponde ao núcleo da falha, onde a deformação foi desencadeada por eventos de reativação das falhas,
produzindo brechas hidráulicas. Nas rochas do núcleo da falha, que sofreram o processo de silicificação
dinâmica, o falhamento associado à silicificação também produziu poros (vugs) centimétricos. Apesar de
algumas zonas silicificadas preservarem sua estrutura prévia e outras terem esta estrutura completamente
obliterada, conclui-se que repetidos pulsos de silicificação estática e dinâmica coexistiram. Também é possível
concluir por suas feições texturais e ausência de matriz, que as brechas são originadas a partir de processos
hidráulicos envolvendo fluidos relacionados ao embasamento, portanto, de origem hidrotermal. O processo de
silicificação hidrotermal altera as propriedades permo-porosas da zona de falha e arenitos adjacentes e deve ser
levado em consideração na caracterização de reservatórios petrolíferos.
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CARACTERIZAÇÃO MULTIESCALAR DE CARBONATOS EDIACARANOS DA
FM. LAGOA DO JACARÉ, GRUPO BAMBUÍ, MG.
Dantas, M. V. S.¹, Freitas, A. R.¹, Keuffer, T. M.¹, Uhlein, A., Garcia, A.J.V.², Figueiredo, S.A.S.T.²,
Roemers-Oliveira. E.³
¹Universidade Federal de Minas Gerais: marcio_ufs08@hotmail.com.
²Progeologia-Universidade Federal de Sergipe: samalecio@hotmail.com.
³Cenpes-Petrobras: roemers@petrobras.com.br.

O entendimento das características petrofísicas dos reservatórios de hidrocarbonetos passa por
estudos multiescalares da caracterização de suas propriedades geológicas. A abordagem multiescalar
proposta neste trabalho consiste em um estudo integrado de diversos dados: i) seções estratigráficas
colunares; ii) GPR, Laser Scanner e Raios-Gama; iii) geoquímicos isotópicos; e iv) estruturais (atitudes de
sistemas de fraturas). O afloramento estudado é uma pedreira desativada (Pedreira GMD, situada próxima da
cidade de Paraopeba, MG, cerca de 90 Km ao norte da capital Belo Horizonte) de 200 m de largura, dividida
em duas bancadas. A bancada inferior tem 12 m de altura e foi descrita em 4 perfis de detalhe dispostos
lateralmente. Já na bancada superior, foi levantado um perfil de 14 m. 67 amostras foram coletadas de forma
que contemplassem ao máximo todas as heterogeneidades identificadas em campo. 31 amostras foram
enviadas para análises de isótopos estáveis de C e O. Na pedreira, afloram calcarenitos finos a calcilutitos,
negros a cinza claros, intraclásticos, com níveis ooidais/oncoidais, da Formação Lagoa do Jacaré, Grupo
Bambuí. A geometria das camadas é predominantemente tabular, por vezes lobada/sigmoidal, com os níveis
de acamamento lisos ou ondulados, com espessura média de 35 cm (10 – 50 cm). As principais estruturas
sedimentares observadas são wave ripples, marcas onduladas estratificação cruzada truncada e greta de
contração. Petrograficamente, foram definidas 5 microfácies a partir de 35 lâminas: i) Grainstone oncoidal
intraclástico parcialmente recristalizado; ii) Calcilutito com grãos siliciclásticos; iii) Grainstone
ooidal/oncoidal intraclástico; iv) Packstone intraclástico siltoso; e v) Siltito. O ambiente deposicional dos
carbonatos é interpretado como marinho plataformal raso, desde lagunar até a zona de transição offshoreshoreface inferior, influenciado por ondas de tempestade. Os dados de petrofísica estão sendo avaliados,
entretanto, observações petrográficas preliminares sugerem baixíssima porosidade granular, sendo maior,
provavelmente, a porosidade por microfraturas. A baixa porosidade se deve aos processos de cimentação e
recristalização que obliteraram os poros. Os dados estruturais coletados relativos às fraturas auxiliam na
caracterização do tipo de porosidade para possíveis reservatórios fraturados análogos a esta unidade. Três
famílias de fraturas foram verificadas: i) a primeira, de atitude média 210,0º/82,6º é considerada a família
mais recente por cortar as outras duas; ii) a segunda, de atitude média 334,3º/82,6º é pouco persistente, e
ocorre na forma de fraturas de pequenas dimensões; iii) a terceira família, de atitude média 92,0º/90,0º,
apresenta fraturas com aberturas milimétricas a centimétricas e destaca-se por ser a única família a apresentar
preenchimento por calcita. Esses padrões concordam com modelos de faturamento regionais já conhecidos,
gerados durante o Ciclo Brasiliano. A partir dos dados analisados até o momento, verifica-se que as
características permoporosas da Fm. Lagoa do Jacaré na Pedreira GMD são compatíveis com reservatórios
do tipo fraturado.
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Quando um meteorito se choca com a superfície da Terra, o material de origem terrestre se funde com os
restos deste, liberando energia e sendo ejetado algumas centenas de quilômetros fora da área do choque. O
impacto de meteoritos é um fenômeno observado ao longo da história geológica da Terra, contudo quanto mais
antigo o registro mais difícil a sua preservação e reconhecimento devido a dinâmica da crosta. O material
produzido pelas altas temperaturas no momento da queda pode ser de tamanhos microscópicos (< a 1 mm),
sendo chamados de microtectitos. Normalmente esféricos, estes podem ser vítreos (quartzo de impacto) ou
com invólucro metálico, oferecendo grande potencial de correlação intercontinental. Estes impactos são
eventos instantâneos e distribuem seus ejetos em amplas áreas, dependendo do tamanho do meteorito. No
Brasil foram registradas até hoje apenas seis estruturas com origem por impacto meteorítico comprovada.
Assim, o objetivo deste trabalho é reportar a ocorrência de microtectitos, nos carbonatos transgressivos
pensilvanianos aflorantes na região de Mocambo, topo da Formação Piauí, Grupo Balsas -Bacia do Parnaíba.
As microesferas foram observadas em amostras de rochas carbonáticas preparadas para obtenção de
microfósseis conodontes. O processo consiste na desagregação de 300g de cada amostra, entre calcários e
folhelhos, as quais foram britadas em britador de mandíbulas até 2 cm. Posteriormente foi realizada a
desagregação química da matriz com ácido acético para as amostras carbonáticas e peróxido de hidrogênio
para as amostras de folhelho. O sedimento desagregado foi seco em estufa e analisado em estereomicroscópio
para catação do material. Cinco esférulas silicosas com invólucro metálico foram observadas, fotografados
em estereomicroscópio Olympus SZX7, câmera Canon T3I e objetiva Yashica 35-70mm. Também foram
obtidas imagens retroespalhadas de alta resolução no MEV - Microscópio eletrônico de Varredura JEOL
6610 LV e realizadas análises semi-quantitativas da composição química do microtectitos em EDS Espectroscopia de Energia Dispersiva, no Laboratório de Geologia Isotópica da UFRGS. Conodontes das
espécies Declinognathodus noduliferus, Neognathodus medexultimus, Idiognathodus incurvus, I. sp.,
Neognathodus cf. symmetricus, obtidos do material analisado, são característicos de depósitos costeiromarinhos e marcadores do Pensilvaniano Inferior, Bashkiriano (Morrowano/Atokano), balizando a idade desta
importante ocorrência de microtectitos no Brasil.
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CONTROLES ESTRUTURAIS REGIONAIS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO
CENTRO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
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No Brasil, há a concentração de quase 20% de toda a água doce do planeta e o Estado de Mato Grosso
abriga as nascentes dos principais sistemas hídricos do Amazonas. Assim, no estado, há duas formações
geológicas semelhantes e mais importantes do que o próprio aquífero Guarani, pois este ainda é pouco
explorado. Uma delas é o aquífero Furnas, que fica na região sul. O outro é o aquífero Parecis, foco do presente
trabalho, que fica no centro norte, abrangendo Sinop, Sorriso, Campo Novo e Nova Mutum. O Sistema
Aquífero Parecis é composto por arenitos com intercalações de níveis conglomeráticos e lentes pelíticas que
recobrem as rochas do Cráton Amazônico. A zona não saturada do Aquífero Parecis é representada por uma
espessa camada de latossolos, além de coberturas inconsolidadas e associadas ao relevo de platôs, que
controlam o mecanismo de recarga do Sistema Aquífero Parecis. Associadas às drenagens que cortam a Bacia
dos Parecis, sucedem-se sedimentos aluvionares (areias e cascalhos) que desempenham a função reguladora
dos mananciais superficiais. Sabe-se que este Aquífero, apesar de ser bastante raso, quase aflorante e por isso
muito sensível e com alto risco de contaminação, é apontado como o de melhor potencial hidrogeológico do
estado, sendo parte integrante da Bacia Sedimentar dos Parecis. A maioria de suas captações (36,7%), são por
meio de poços tubulares profundos (maiores que 80 m), com a extensão variando de 8,44 m a 306 m, com
média de 68,1 m de profundidade, 20 m3/h de vazão, e capacidades específicas da ordem de três m3/h/m. Na
região de Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum foram encontradas as melhores vazões do estado, medidas
em poços tubulares profundos sobre o Grupo Parecis e Formação Ronuro. O Grupo Parecis é constituído na
porção basal pela Formação Salto das Nuvens, composta por arenitos finos e quartzo feldspáticos; níveis
argilosos, consolidados a semiconsolidados; siltitos e argilitos. No topo, constitui a Formação Utiariti
composta por sedimentos arenosos de cores variáveis, podendo ocorrer seixos de quartzo arredondados e de
boa esfericidade nas camadas basais. Apresentam-se estruturas do tipo estratificação horizontal com camadas
variando de 10 a 30 cm e intensa silicificação diagenética ou zonas de falhas, compondo relevos residuais que
sustentam cachoeiras e corredeiras nos principais rios da região. Estruturas sedimentares como estratificação
cruzada de pequeno porte e baixo ângulo e formas acanaladas vinculadas a bancos maciços espessos de base
irregular, tratam-se de sedimentos originados em ambiente fluvial. A Formação Ronuro, no entanto,
compreende sedimentos pouco consolidados de areia, silte, argila, cascalho e lateritas. Depositada em uma
depressão tipo sinéclise a partir da intensa erosão no Plioceno. As principais estruturas são fraturas regionais
NE-SW que controlam a sedimentação das formações cretáceas e controlam a calha de acumulação dos
aluviões neógenos e quaternários. Fraturas NW-SE, que são paralelas a falhas normais do arcabouço da bacia,
controlam os depósitos aluvionares dos tributários e, secundariamente fraturas regionais com direções N005,
N015 e N030. Dessa forma, a Bacia dos Parecis contém uma perfeita sequência de altos e baixos estruturais,
alinhados segundo uma estruturação NW-SE e a Supersequência Cretácea se restringe ao Grupo Parecis, no
Cretáceo Superior, composta por conglomerados e arenitos, depositada em ambiente fluvial.
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GEOLOGIA ESTRUTURAL E GEOQUÍMICA DE PETRÓLEO – USO INTEGRADO PARA
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Reservatórios silicilásticos podem apresentar elevada complexidade estrutural (falhas) e estratigráfica
(canais erosivos) causando compartimentações, o que impacta a distribuição areal do petróleo e afeta o volume
recuperado. A depender da temperatura, pode ocorrer alteração da qualidade do petróleo vertical e lateralmente
associada à biodegradação (i.e., alteração microbial do petróleo). As variações na qualidade dos fluidos
encontrados podem ser avaliadas com base nos perfis de resistividade, densidade-neutrão e em análises de
laboratório realizadas no fluído (e.g., densidade e viscosidade). A não compreensão das causas e regiões de
ocorrência dessas variações torna complexa a caracterização das propriedades dos fluidos nos modelos de
simulação de fluxo, e nas predições realizadas para novas locações. Um exemplo de campo de petróleo estudado,
em reservatório siliciclástico, possui petróleos de 25,7 a 12,6 oAPI. Análises geoquímicas revelam que o processo
responsável pela variação da qualidade dos petróleos é a biodegradação. Esse processo ocorre no contato óleoágua devido à presença dos microorganismos no aquífero, criando gradientes composicionais na coluna de óleo.
A abordagem geoquímica também revelou a ocorrência de recarga (i.e., pulsos posteriores de hidrocarbonetos)
nestes reservatórios. Por consequência, concluiu-se que a qualidade final do óleo é um balanço entre a taxa de
biodegradação e a taxa de recarga de petróleo não alterado, advindo da rocha geradora, através de novo pulso de
migração. Uma visualização geográfica das composições de reservatórios gradativamente recarregados pode
oferecer uma visão da rota de migração pois evidencia regiões de balanço positivo (recarga > biodegradação) e
negativo (recarga < biodegradação). Para tanto, foram analisadas 91 amostras de petróleo provenientes de mais de
25 poços deste campo para mapear a variação espacial dos parâmetros que avaliam a biodegradação. Os poços
foram ranqueados de 1 a 5 onde os menores valores estão associados à pouca evidência de recarga. Uma das
principais causas da biodegradação é a baixa temperatura do reservatório, a qual é função do soterramento, ou seja,
frequentemente há correlação entre o soterramento e o grau de biodegradação. No entanto, no campo estudado,
em uma mesma faixa de soterramento, observa-se grande variação nas propriedades dos óleos, o que reforça a
importância da recarga no produto final. Ao sobrepor as informações do ranqueamento geoquímico realizado com
o contorno estrutural do campo, nota-se uma boa correlação entre a posição da falha que limita o campo à oeste
com as maiores evidências de recarga, sugerindo causalidade entre a presença de uma falha e recarga de petróleo.
Essa falha normal, de orientação NW-SE, possui grande rejeito e estrutura o reservatório em um grande roll-over,
fazendo com que o mesmo se justaponha à horizontes carreadores de petróleo e torne a recarga efetiva na região
próxima a essa feição. Em outra região do campo, um importante sistema de falhas também ocorre com
características semelhantes ao anterior. No entanto não se observam evidências de novos pulsos de hidrocarbonetos
nos reservatórios que se dispõem geometricamente favoráveis a esse sistema. Esse fato sugere distintos balanços
entre recarga e biodegradação nos dois conjuntos de falhas expondo diferentes cenários quanto ao papel selante
dessas estruturas.
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A Bacia do Parnaíba ocupa 600.000 km2 no nordeste do Brasil e preserva na sua borda leste um dos maiores
registros sedimentares do intervalo Ordoviciano-Siluriano do Gondwana Ocidental, representado pelo Grupo
Serra Grande (GSG). Esta unidade compreende, da base ao topo as formações Ipu, Tianguá e Jaicós tendo como
principal balizador crono-estratigráfico fósseis de idade llandoveriana (Siluriano Inferior) nos folhelhos da
Formação Tianguá. O registro tectono-estratigráfico do GSG é chave no entendimento da paleogeografia e
geodinâmica da transição entre o Ordoviciano e o Siluriano, quando se iniciou a deposição sedimentar das
grandes sinéclises interiores brasileiras. Este trabalho tem como escopo o mapeamento das unidades do GSG e a
descrição de suas associações de fácies na borda nordeste desta bacia, integrando com duas linhas sísmicas. A
porção mais inferior da Formação Ipu é representada por conglomerados imaturos depositados em sistema de
leques aluviais de escarpa, preenchendo um graben de estrutura alongada na direção NE-SW, segundo o
Lineamento de escala crustal Transbrasiliano (LTB). Em sua porção superior, a Formação Ipu, é caracterizada
por canais areno-seixosos, que representam as porções distais de sistemas de leques aluviais e extravasam os
limites ao sul da estrutura graben-forme. No contato entre as formações Ipu e Tianguá foram reconhecidos
depósitos glaciais, aqui denominados “Tilito Ipueiras”, preservados de forma descontínua ao longo da bacia.
Acima, uma camada de folhelho escuro representa a base da Formação Tianguá e é interpretada como o evento
de inundação máxima do GSG, seguido de rochas arenosas depositadas em ambiente plataformal. A Formação
Jaicós é composta por arenitos conglomeráticos depositados em sistemas de rios entrelaçados completando assim
um ciclo regressivo. Falhas normais obliquas e zonas brechadas de direção ENE-WSW com mergulho entre 5080º aproximadamente, majoritariamente com sentido para NW, ocorrem nas seções basais da Formação Ipú. Nas
unidades adjacentes, outro padrão de falhamento (N-S) ocorre cortando intrusões ígneas possivelmente de idade
Mesozoica, portanto estas ultimas falhas são interpretadas como uma tectônica mesozoica. A interpretação das
linhas sísmicas, juntamente com dados cartográficos, mostram um prolongamento destas estruturas grabenformes para o interior da bacia e, sugerem um espessamento da Formação Ipu junto às falhas limítrofes destes
grabens, alinhadas ao LTB (NE-SW). Além disso, a trama de estruturas rúpteis de menor escala, tais como falhas
e zonas brechadas, e o sentido regional das paleocorrentes para N-NW sugerem que a base do GSG (Formação
Ipu) tenha sido afetado por seguidas reativações tectônicas. A deposição de sedimentos marinhos plataformais da
Formação Tianguá, discordantes sobre os sistemas aluviais da Formação Ipu e sobre o embasamento, pode
sugerir que a sedimentação inicial da Bacia do Parnaíba teve uma estreita relação com reativações tectônicas
tardi a pós-brasilianas, ao passo que a fase sag (flexural) estaria representada pelo evento transgressivo que
depositou os sedimentos da Formação Tianguá. Portanto a Formação Ipú como é descrita em sua conotação
genética, provavelmente está inserida em um contexto pré sag e, portanto, não incluída no contexto da Bacia do
Parnaíba intracratônica.
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A Formação Apoterí marca a fase pré-rift da Bacia do Tacutu e é constituída por fluxos de lava basáltica
que ocorrem ao longo de toda a bacia. Estudos realizados em rochas vulcânicas, em sua maioria, visam
principalmente a aquisição de dados geoquímicos e isotópicos. Optou-se, neste trabalho, aplicar os conceitos de
arquitetura de fácies vulcânicas de derrames basálticos continentais máficos, analisando o padrão de
empilhamento dos derrames basálticos, integrados a estudos petrográficos e geoquímicos visando o maior
entendimento da gênese, física e química dessa unidade. As áreas selecionadas foram as serras Serra Nova
Olinda, no município de Boa vista e os derrames do Morro do Redondo, na BR-401 no município de Bonfim,
amas em Roraima. A metodologia foi dividida fase pré campo com o levantamento bibliográfico e
reconhecimento das relações geológicas , a atividade de campo, com a descrição faciológica e perfis
estratigráficos e reconhecimento e medições de dados direcionais de fluxo vulcânico, e feições estruturais do
tectonismo. Por fim, ocorreu a interpretação dos dados com a identificação dos ciclos vulcânicos, análise
geoquímica das amostras a descrição petrográfica. Como resultados desse estudo temos que as rochas da
Formação Apoterí possuem teores de SiO2 entre 49,1 – 50,9%, classificadas como rochas básicas (45% a 52% de
SiO2), foram classificadas geoquímicamente como basaltos, traquibasalto e traquiandesito basáltico, e os dois
últimos subdivididos em havaíito e mugearito, sendo apenas variações mais ricas em olivina e em plagioclásio e
apatita, respectivamente. Os mergulhos identificados em campo foram de 12° e 20° SE no Morro do Redondo e
na Nova Olinda as camadas são horizontais. A arquitetura deposicional da unidade pode ser classificada como
do tipo tabular sendo subdivida em dois, arquitetura tipo TC - Tabular simples e a Arquitetura tipo TE - Tabular
escoriácea e seus fluxos variam de pahoehoe na base para a’a’, demonstrando caráter inicialmente dúctil,
evoluindo para um caráter rúptil. As amostras da unidade estudada são na maioria subalcalinas/toleíticas
segundo diagrama TAS, embora apresentem características que sugerem a diminuição desse caráter toleítico da
base para o topo, e o diagrama de K2O versus SiO2 sugere que pertencem a séries calcioalcalinas e,
subordinadamente, as séries calcioalcalina de alto potássio. No índice de saturação em alumina sua classificação
foi de metaluminosas. A aparente estratificação geoquímica dos depósitos pode ser associada a sucessivos
derrames em que as condições de extravasamento variaram ao longo do tempo, inicialmente com produtos
eruptivos toleíticos, que passariam a ser mais contaminados pela assimilação do embasamento félsico nas fases
mais tardias resultando num magmatismo alcalino. As amostras analisadas possuem baixo TiO2 (entre 0,86 a
1,14%), e juntamente com o enriquecimento em potássio em duas amostras, corrobora à interpretação de que
houve contaminação crustal. A Formação Apoterí (FA) possui o teor característico de TiO2 dos CFB da CAMP
(entre 0,9 e 1,2%), ou seja, compatível com sendo uma conjunto de derrames basalticos continentais. Este
resultados contribuem para o entendimento da evolução tectono-estratigráfica da bacia, em especial na
discussões sobre as condições de extravasamento da fase pré-rit da bacia.
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The São Francisco – Congo Paleocontinent (SFCP) records six events of break-up attempt between the
Statherian and the Cryogenian period (Pedrosa-Soares & Alkmim 2011). These events are recorded into
Espinhaço and Macaúbas basin cycles that are superimposed in space and time. The Tonian events are key-tools
to understand the geodynamic evolution of the Macaúbas basin cycle, once this period record significant
episodes of sedimentation and anorogenic magmatism in both counterparts of the SFCP. In the Brazilian
counterpart, the Tonian events are complete recorded along the 43º30’ parallel, where the Espinhaço Range is
segmented in two parts. The stratigraphic relationships are preserved at this region, even though it has been
affected by tectonic inversion during the Neoproterozoic Brasiliano orogeny (Alkmim et al., 2006). The Matão
and Duas Barras formations (Martins et al., 2008; Leite, 2013) are the main ones expression of the continental
sedimentation of the early Tonian Macaúbas rift basin, which occurs in the southern and northern terminations of
the Espinhaço range in Minas Gerais, Brazil. The type-section of these units in the region of Itacambira city
reveals that Matão and Duas Barras formation are delimited by unconformities at its base and its top. The basal
unconformity split apart in time and space the Macaúbas basin of the Espinhaço basin. Breccias and sandstones
of alluvial fan-deltas and fluvial braided rivers compose Matão and Duas Barras formations. The vertical and
laterally gradation between the depositional systems represents a sedimentation along the axis of the rift system.
Nevertheless, never before was discussed the role of tectonic structures as the control of the sedimentation
during the born and evolution of Macaúbas rift basin, and this is the aim of this work. Structural field
relationships and geophysics data associated with the facies association (and its environmental interpretation)
reveals that the Tonian sedimentation of the Itacambira half-graben are strongly controlled by two families of
structural lineaments (N50W and N50E), which are in a conjugate pair of fractures. These fractures are the
physical boundary expression of the sedimentation during the Tonian period. Commonly, these structures have
strike-slip movements and also are reverse faults, which promotes stratigraphic inversion between the Macaúbas
Group and Espinhaço Supergroup, and the inversion of this later with the Paleoproterozoic crystalline basement
(Porteirinha Complex). The Itacambira half-graben is rhomb-shapped with an asymmetric form, and are
delimited by the N50W and N50E lineaments. The initiating of a rifting system usually follow zigzagging routes,
which are the contour of weakness zones of the basement basin. On the other hand, a rift that also can be
initiated as oblique rift during a strike-slip (transtensional) movement, yielding geometries fairly similar with the
zigzagging routes (Morley et al., 2004). Besides this, is clear that local structural highs was created in the
intersection between the break-up attempts, playing an important role in the evolution of this rift system (Souza
et al., 2017). This whole scenario indicates that Macaúbas rift was a transtrative basin that probably occurred in
response to large-scale extensional movements, which affected the connection between the SFCP, and where a
system of dextral strike-slip faults accommodated the strain of the development of Macaúbas basin (Alkmim et
al., 2006).
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A compartimentação tectônica do Graben do Tacutu tem forte influência dos sistemas transcorrentes que
deformaram seu arcabouço desde o fim do Cretáceo até o Mioceno/Plioceno. Esta cinemática é motivo de
discussão visto que diferentes autores apresentam interpretações distintas, mas que sugerem, pelo menos,
dois eventos distintos que desenvolveram a atual arquitetura estrutural e contribuíram para a formação de uma
cobertura sedimentar cenozoica, a Formação Boa Vista, que recobre praticamente toda a sucessão jurocretácea da bacia que, embora tenha sido objeto de estudo por décadas, existem dúvidas a respeito de sua
compartimentação, distribuição e espessura e posicionamento na evolução tectono-estratigráfica. Assim,
buscou- se aprimorar o conhecimento geológico da Formação Boa Vista, em especial quanto à porção
nordeste do graben, através do estudo de sua estratigrafia, contextualizando-a em relação aos eventos
tectônicos já conhecidos. A metodologia inclui levantamentos geológico em campo, descrição e classificação
das litofácies, interpretação das associações de fácies, correlação estratigráfica e análise do posicionamento de
sua ocorrência em relação as principais estruturas. Os resultados mostraram duas sucessões limitadas em suas
bases superfícies erosivas de correlação regional. A unidade inferior é constituída por cascalhos clastosustentados, oligomíticos, angulosos a subangulosos, estratificados, cujo arcabouço inclui dominantemente
fragmentos de rocha, cuja composição acompanha o subtrato sobre o qual estão diretamente depositados. Suas
camadas estão organizadas em estruturadas lenticulares, estratificadas, marcadas por seixos alinhados nos
limites inferiores e superiores das camadas. A geometria e associação de fáceis sugerem canais de razão L/E >
15 resultado de depósitos multiepisódicos em bacias rasas mas de alto gradiente. Entretanto sua ocorrência na
bacia é descontínua, sugerindo bacias desconectadas. A unidade superior, por outro lado, apresenta uma
ocorrência em todos os afloramentos estudados. Seus depósitos basais, em contato erosivo ora com a unidade
inferior ora com o embasamento juro-cretáceo, são compostos ou por lentes de argila cinza, maciça, algumas
vezes com presença de níveis de chert (nas quais foram identificadas espículas) ou por camadas lenticulares de
cascalhos clasto sustentados constituídas por seixos bem arredondados de fragmentos de rochas metamórficas
(gnaisses, xistos e quartizos), algumas vezes imbricadas e estratificadas, sobre as quais ocorre uma
sedimentação de areias finas, maciças e raramente estratificadas. A geometria destes depósitos, relação L/E >
15, e associação de fácies sugerem canais de fluxos fracamente canalizados associados pequenos
corpos paludais, resultado da sedimentação em planícies aluviais rasas e de baixo gradiente, com mobilidade
lateral dos canais fluviais. A sucessão inferior pode representar a sedimentação das bacias de stepover formadas
pela reativação das falhas do Graben do Tacutu durante o evento transpressivo que ocorreu Cenozoico, que
soergueu os depósitos juro- cretácicos. Já a unidade superior representaria uma sucessão que se depositou em
uma ampla planície, consequência da geração e espaço e acomodação causada pelo soerguimento isostático
(soerguimento epirogenético) que afetou as zonas de falhas da região incluindo áreas externas ao Graben,
possivelmente relacionada a movimentação da placas de Cocos, Nazca e da América do Sul.
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Rochas carbonáticas, que constituem os maiores reservatórios petrolíferos do mundo, possuem elevada variedade
de propriedades, como permeabilidade e porosidade e complexo controle estrutural. Além disso, reservatórios
carbonáticos são altamente heterogêneos e podem apresentar estruturas cársticas, geradas a partir da

dissolução de rochas por fluidos, que afetam diretamente as propriedades supracitadas e que podem
desencadear diversos problemas durante a produção, como variações na pressão do poço, perda de
circulação de fluidos e colapso de colunas de perfuração. Todavia, mesmo com alta relevância em
reservatórios carbonáticos, a predição de carstes hipogênicos ainda é um enorme desafio quando
investigada a partir os meios convencionais, como sísmica e perfilagem de poço. Com base nisso, este
trabalho tem como objetivo elucidar o controle estrutural, geomecânico e permeoporoso de carstes
hipogênicos em análogos de reservatórios carbonáticos, utilizando uma abordagem multiescalar a partir
de levantamento estrutural em campo e aquisição de imagens de alta resolução, análises de
permeabilidade e porosidade em plugues e em seções delgadas, além de ensaios geomecânicos
uniaxiais. Os estudos foram focados na Formação Salitre, Grupo Una, Norte do Craton São Francisco,
onde foi descrito o maior complexo de cavernas da América do Sul. Resultados preliminares indicam
que a ocorrência e o grau de carstificação estão diretamente relacionados a estratigrafia mecânica e
variações faciológicas dessas rochas, onde carbonatos que possuem maior quantidade de material
terrígeno, ou mesmo camadas carbonáticas de baixa permeabilidade, podem atuar como camadas
selantes que dificultam a passagem de fluidos e aumentam as taxas de dissolução de suas rochas
subjacentes, ao passo que camadas que apresentam menor resistência ao fraturamento, ou seja maior
número de fraturas, facilitam o fluxo de fluidos e tendem a ter maior grau de carstificação de que
rochas que apresentam menor número de fraturas.
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Renata S. Schmitt1, Pamela C. Richetti1, Bruno C. Araújo1, Daniel S. da Silva1, Silvia R. Medeiros1, Maria F.P.
Gama1, André P. Assis1, Flavio N.A. Junior1
1

Universidade Federal do Rio de Janeiro, schmitt@geologia.ufrj.br, pamelarichetti@gmail.com, daniel.silva@live.co.uk,
araujobc@geologia.ufrj.br, silvia@geologia.ufrj.br, filipa@geologia.ufrj.br, andrepassis09@gmail.com,
flavio@geologia.ufrj.br

A bacia do Araripe, no nordeste, brasileiro apresenta o maior registro sedimentar de um sistema de bacias
intracontinentais estabelecido no embasamento cristalino da Província Borborema durante o Mesozoico, sendo
abortado logo após a quebra do Gondwana. Esse trabalho expõe resultados preliminares do grupo da geologia
regional vinculado ao projeto ALAGOAS (UFRJ-SHELL), que se iniciou em 2018. O objetivo é caracterizar a
tectônica formadora das bacias do Araripe e Parnaíba no Cretáceo, com foco nas formações sedimentares do
Aptiano, a fim de contribuir para a elaboração de um modelo paleogeográfico evolutivo para o intervalo
Alagoas. Até o momento realizou-se análise das estruturas em imagens SRTM e em mapas diversos de
magnetometria da bacia do Araripe e seu embasamento, bem como trabalhos de campo regionais e detalhados na
porção NE da bacia. O embasamento é constituído por uma trama de blocos arqueanos, paleoproterozoicos e
neoproterozoicos com arquitetura em duplexes dextrais transcorrentes, limitados pelas zonas de cisalhamento EW Patos e Pernambuco. Essa trama dúctil do final do Neoproterozoico tem strike entre NE-SW a E-W com alto
ângulo de mergulho. As zonas de cisalhamento miloníticas têm predominância de indicadores dextrógiros desde
escala regional a microscópica com lineação de estiramento mineral de baixa obliquidade. Nessas zonas
observam-se ainda cataclasitos e pseudotaquilitos indicando reativações tardias em condições de crosta rasa. Nos
mapas magnetométricos compostos de derivadas verticais e de sinal analítico, as estruturas dúcteis do
embasamento têm continuidade sob a bacia sedimentar, sendo truncadas por uma estrutura NW-SE central. Esse
sistema NW-SE de falhas e fraturas com alto a médio mergulho é visto em afloramentos do cristalino próximo
aos contatos com a bacia, com brechas, cataclasitos em zonas de dano de até 5 metros. As estrias têm baixa a
media obliquidade, mas indicadores de sentido não foram diagnosticados. A partir da interpretação das imagens
de satélite pode-se associar esse conjunto de falhas NW-SE à feição geomorfológica marcante na área, a chapada
do Araripe, produto da inversão tectônica pós-rifte que colocou as unidades da bacia até mil metros acima do
nível do mar. Na cobertura, foram reconhecidos três sistemas de falhas principais nas formações basais da bacia
(Mauriti, Brejo Santo, Missão Velha): NE-SE, E-W e NW-SE, sendo os dois primeiros predominantes. Os
ângulos de mergulho variam de médio a baixo e as estrias costumam ter rake perto dos 45 graus. As formações
superiores (andar Alagoas) apresentam menos falhas; apesar disso a presença de gesso (Membro Ipubi) afeta
localmente essas unidades formando falhas normais a obliquas com fibras minerais (calcita). As formações pósrifte apresentam continuidade lateral, sendo que os arenitos da formação Exu sustentam hoje o relevo
proeminente. Até o momento pode-se afirmar que as unidades basais do Araripe são controladas pela
estruturação herdada NE-SW e E-W do embasamento. Em direção ao topo da coluna estratigráfica, as formações
têm mais continuidade lateral sendo mais afetadas por um sistema de falhas NW-SE. Além da análise cinemática
e dinâmica destes sistemas de falhas, serão datados minerais sin-cinemáticos nas zonas de alto strain.
Os autores agradecem o apoio da Shell Brasil Petróleo Ltda e a importância estratégica do suporte da ANP
(Agência Nacional de Petróleo), através do regulamento obrigatório P&D (cooperação técnica #20.951).
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No Escudo Sul-rio-grandense são reconhecidas diversas ocorrências de rochas metassedimentares
pré-cambrianas. O Complexo Batovi, localizado a sudoeste da cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul,
aflorante ao longo do Lineamento de Ibaré, é uma dessas ocorrências. No complexo ocorrem litotipos que,
devido ao baixo grau metamórfico e também presença de estruturas primárias preservadas, possibilitam o
reconhecimento de seus protólitos. A partir dessas evidências, informações sobre eventos de sedimentação e
metamorfismo podem ser inferidos, auxiliando, assim, no entendimento da estratigrafia da bacia e no
contexto de formação e evolução da tectônica regional. As unidades litológicas do Complexo Batovi são
atualmente caracterizadas segundo um ambiente deposicional sedimentar composto por uma sequência
formada de depósitos de fundo marinho na plataforma continental, depósitos turbidíticos progradantes e
depósitos arenosos de mar raso, além de subordinadas rochas vulcânicas. Dados bibliográficos indicam a
idade máxima de sedimentação de 1.7 Ga, com o pico metamórfico do complexo em aproximadamente 670
Ma. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo uma caracterização geoquímica e estratigráfica
da ocorrência de metacarbonatos no Complexo Batovi e o estudo fossilífero e paleoambiental desta
ocorrência. O trabalho de campo foi realizado com a descrição detalhada, levantamento de perfis
estratigráficos, nos afloramentos de metacarbonatos. Foram coletadas amostras para análises petrográficas,
geoquímicas e isotópicas, referenciadas na seção colunar a qual totaliza em cerca de 50 metros, onde foram
utilizados como limitantes de camadas os níveis erosivos mais intensificados. A seção colunar apresenta
como principal estrutura primária preservada o acamadamento sedimentar e é composta por intercalações
milimétrica e centimétricas entre lâminas de marga, ora enriquecidas em material carbonoso, ora
enriquecidas em composição siliciclástica. No levantamento estratigráfico foram observadas feições
sedimentares primárias que sugerem atividade orgânica e construções microbialíticas, assim como feições
tectônicas, como dobras em pequena escala e falhas. A interpretação paleoambiental prévia obtida com a
realização do trabalho sugere que o ambiente de deposição do carbonato consistiu em um ambiente marinho
plataformal de mar raso, este adequado para o desenvolvimento biótico algálico. Dados petrográficos
indicam uma composição calcítica aos metacarbonatos do Complexo Batovi, contendo também grafite como
produto do metamorfismo do material carbonoso primário. A geoquímica de rocha total demonstra caráter
calcítico dos metacarbonatos, com cerca de 54 % de CaO e baixos teores de MgO (< 3 %). Resultados de
análises isotópicas de δ13C e δ18O dos metacarbonatos, respectivamente variam de 0,2 a 0,8 e -7 a -12 per
mil, de acordo com carbonatos depositados em ambientes marinhos. A integração dos dados estratigráficos
obtidos em campo, petrográficos, geoquímicos e fossilíferos dos metacarbonatos do Complexo Batovi
permitem interpretar o paleoambiente deposicional desta sequência, sugerindo um mar com águas calmas,
quentes, com presença de vida microbial, associado ao paleoceano Charrua, durante o Proterozoico.
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A Formação Moeda, ao longo da região noroeste do Quadrilátero Ferrífero, registra os primeiros
estágios da bacia Minas desenvolvida no limite Neoarqueano/Paleoproterozoico no sul do cráton São Francisco.
Este trabalho analisa esta unidade a partir de seis perfis estratigráficos de detalhe onde foram identificadas nove
fácies sedimentares: quatro fácies conglomeráticas (Gms, Gm, Gt e Gp), três essencialmente areníticas (St, Sp e
Sh) e duas predominantemente pelíticas (Fl e Fsc). As seções estratigráficas foram correlacionadas
possibilitando o agrupamento das fácies em cinco associações geneticamente relacionadas. As associações de
fácies AF1 e AF2 representam sistemas de leques aluviais que evoluíram para planícies fluviais entrelaçadas. A
AF 3 está relacionada a um sistema lacustre associado a marinho raso nas porções distais. Por fim, as
associações de fácies AF4 e AF5 representam planícies fluviais entrelaçadas encerradas por uma transgressão
marinha no estágio final de evolução da bacia. Com o auxílio do mapeamento geológico-estrutural de detalhe
destas associações e da confecção de uma seção restaurada foi possível interpretar que a deposição da AF1 e
AF2 seria controlada essencialmente pela acomodação tectônica na fase extensional. Durante a deposição da
AF3 e AF4 a sedimentação ainda estaria submetida a uma certa instabilidade tectônica, além de ter sido
influenciada também pela incursão marinha na área provavelmente devido a uma variação eustática. Na
sedimentação da AF5, as estruturas extensionais tornam-se inativas e a deposição seria controlada basicamente
pela variação eustática e a geometria pré-existente da bacia. A fase de margem passiva foi atingida na transição
entre AF4 e AF5, onde as porções mais profundas ocorrem para sul/sudeste da área de estudo. Correlacionando
os dados das associações de fácies deste trabalho com a subdivisão em três membros proposta por outros autores,
e integrando os levantamentos realizados ao longo de todo o QF, notam-se variações significativas de espessura
e ocorrência tanto dos membros individualizados quanto da Formação Moeda como um todo. Estas
características refletem uma diferença na maturidade textural e na geometria dos pacotes sedimentares
apresentando uma relação com o sistema deposicional atuante e o arcabouço tectônico. À luz destes dados
propõem-se uma hipótese para a evolução tectono-estratigráfica da Formação Moeda em todo o QF. Em um
primeiro momento a polaridade da bacia altera ao longo da direção do eixo do rifte resultando em uma
segmentação do vale rifte em estreitas bacias, denominadas anteriormente protobacias Moeda, Gandarela e Ouro
Fino. Nestas bacias isoladas pelo expressivo alto estrutural Rio das Velhas, depositam-se os litotipos do membro
1 (AF1 e AF2). Em um segundo estágio as movimentações tectônicas deixam de ocorrer ao longo das falhas
normais do sistema, passando a ser de natureza flexural, com o desenvolvimento de uma rampa com declividade
suave para as porções sul e leste do QF, ocorrendo transgressão marinha nestas áreas caracterizada pela
sedimentação do membro 2 (AF3). Os estágios finais registram subsidência geral e progressiva. Em um primeiro
momento, e sob influência tectônica, ocorre a sedimentação apenas de AF4 que, em direção ao topo, intercala-se
com a AF5 à medida que ocorre a estabilização tectônica da bacia, ambas associações caracterizando o membro
3.
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A Bacia dos Parecis é uma das maiores bacias intracratônicas do país e está localizada na porção a sudoeste do
Cráton Amazônico. Possui aproximadamente 500.000 km², distribuídos nos estados de Rondônia e Mato Grosso.
A evolução tectônica da bacia se iniciou com um evento extensional que afetou a região SW do Cráton
Amazônico gerando falhas de direção NW/SE e um sistema de riftes intracontinentais na qual foram depositadas
as formações referentes aos períodos do Devoniano ao Cretáceo, segundo alguns autores, com outras propostas
incluindo um registro que inicia-se já no Neo-proterozóico. O registro mesozoico da bacia inclui diversos
episódios de tectonismo, vulcanismo e principalmente sedimentação com estes eventos registrados nas
formações, entre elas a formação Salto das Nuvens. A evolução de conhecimentos acerca da Bacia dos Parecis
em relação ao arcabouço estratigráfico, proveniência e evolução, carecem de avanços no conhecimento no estado
de Mato Grosso. Para isso, a composição detrítica é uma importante ferramenta para a interpretação da evolução
tectônica e preenchimento das bacias sedimentares. A partir da metodologia proposta por Gazzi-Dickinson, na
qual a análise leva em consideração a contagem dos constituintes detríticos essenciais englobando o quartzo, o
feldspato e líticos, é possível reconstruir as informações referentes a localização e composição dos sedimentos, o
transporte e deposição, o ambiente tectônico, as condições climáticas e geográficas na qual a área fonte estava
inserida, obtendo-se assim a reconstituição de parte da evolução e preenchimento da bacia. Através da contagem
discriminada dos constituintes mineralógicos, foi possível observar as assinaturas composicionais e a maturidade
dos grãos que identificaram o ambiente tectônico na qual os sedimentos siliciclásticos da Formação Salto das
Nuvens foram originados. A Formação Salto das Nuvens em sua parte basal é composta por arenitos intercalados
a conglomerados polimíticos imaturos, suportados pela matriz argilosa/arenosa depositados em ambiente de
leque aluvial interdigitado com sedimentação fluvial. Sobrepostos, ocorrem arenitos quartzosos e subarcoseanos
com estratificações cruzadas acanaladas de grande porte e siltitos, depositados a partir de ambiente desértico. A
assembleia mineral dos arenitos analisados, mostrou a ocorrência de grãos de quartzo em abundância, feldspatos,
micas e alguns óxidos. As rochas apresentam boa maturidade textural, com grãos subarredondados a
arredondados e alta esferecidade. Possuem pouca a média matriz argilosa, sendo sustentada pelos grãos. Os
arenitos foram classificados através dos diagramas ternários de Folk que identificaram os quartzarenitos e os
subárcoseos. A partir da classificação, foram utilizados os diagramas esquemáticos de Dickinson para indicar os
ambientes tectônicos e os produtos que são gerados em cada campo do diagrama. Os aspectos composicionais do
arcabouço dos arenitos caracterizados, apresentaram alta concentração de quartzo e feldspato potássico nos
quartzarenitos, que indicaram parcialmente, ambientes tectônicos de bloco continental estável (cráton interior)
como área fonte dos sedimentos. As amostras analisadas dão resultados preliminares na qual a gênese e evolução
da bacia tenha ocorrido a partir de um bloco continental. Sendo assim, a bacia teve sua deposição a partir de uma
reativação de estruturas intracontinentais com abatimento de blocos e sedimentação em estruturas restritas do
tipo gráben.

200

UMA ORIGEM PARA A BACIA DO PARANÁ
Paulo Cesar Soares1
1

UFPR, e-mail: p_soares@terra.com.br

A bacia do Paraná, extensa por um milhão e meio de quilômetros quadrados, ativa por quase todo o Fanerozóico,
mais de meio bilhão de anos, portando espessuras de até três mil metros de sedimentos e mais dois mil metros de
vulcânicas e intrusivas, constitui uma entidade geotectõnica notável. Trata-se de uma bacia flexural, de interior
continental, sobre litosfera resfriada, uma bacia intracratônica, ou sinéclise interior. Qual sua origem, ou seja, o
mecanismo que disparou seu início e controlou sua evolução? Intrusão na base da litosfera, sobrecarga por
cavalgamento, rifteamento, dobramento por encurtamento da litosfera, compensação isostática por carga préexistente? Os diversos mecanismos já propostos falham por não explicar um ou outro comportamento ou registro
histórico básico. Não se trata apenas de uma curiosidade da ciência geológica. Modelos dinâmicos preditivos do
preenchimento deposicional (forward models) têm sido usados para os diversos tipos de bacias sedimentares, na
maioria dos casos com fins exploratórios. Destes, dois dos mais bem sucedidos e utilizados, há quatro décadas,
são o de estiramento litosférico (sucedido por rifteamento e formação de bacias marginais) e o de sobrecarga em
antepaís. Tentativas de aplicação à bacia do Paraná foram mal sucedidas. Nesta investigação, um conjunto de
propriedades é identificado: passos geohistóricos da bacia e correlação global, tipo de embasamento, ausência de
seção rifte inicial, padrão dos ciclos, variação na área da cobertura, eventos de compressão e relaxação na
margem orogênica mais próxima, subsidência como achatamento de uma superfície esférica, relação
subsidência- suprimento, existência de pequena anomalia gravimétrica em sua origem, atividade de pequenas
falhas ao longo de sua história, amplificação progressiva da área subsidente. Estes elementos indicam uma longa
e complexa história, com forçantes atuando continuamente ou episodicamente, porem com uma vinculação
espacial e temporal recorrente definida. A conclusão é por uma origem associada à compensação isostática de
anomalia gravimétrica litosférica herdada. A flexão é litosférica porém submetida a uma resistência devida ao
consequente achatamento litosférico e tensões laterais geradas, as quais interagem com as tensões intraplaca
transmitidas a partir das margens. A relaxação das tensões intraplaca reduz a resistência ao achatamento,
favorecendo a subsidência e compensação isostática, com retroalimentação pela introdução da carga sedimentar.
Compressão e orogênese nas margens aumentam a resistência e revertem o achatamento, retiram parte da carga
sedimentar e recarregam parcialmente a anomalia gravimétrica e provocam flexões crustais menores, intrabacia.
Em novo período de relaxamento da compressão na margem, inicia-se novo ciclo sedimentar. A história termal é
simples e regressiva, pois não há geração de calor. exceto o do gradiente geotérmico, reduzido pela entrada de
massa fria de sedimentos com água cujo calor específico é bem superior ao da rocha seca. A anomalia
gravimétrica é compensada progressivamente. A extensão da bacia é progressivamente ampliada pela crescente
rigidez litosférica.

201

MODELA
AGEM 3D D
DE AFLOR
RAMENTO
OS – UM EX
XEMPLO D
DO EFEIT
TO DAS IN
NCERTEZA
AS
Aline Theophilo Silvaa1, Claudio L
Limeira Melloo 2, Cheyenne Campos daa Silva 2, Matthieu Moriss3, Anderson
Moraes1, L
Luis Felipe Anndrade Limaa1
1

Petrobrass: alinet@petroobras.com.br.
2
UFRJ.
3
Paradigm..

a
à construção de
d
São temas recorrrentes na litteratura sobrre petróleo, aas diferentes incertezas associadas
modelos de reservatórios e a importâância do estuudo de afloraamentos análogos para suuprir parte daas informações
mbém possueem
necessárias para tornar esses modellos mais reaalistas. Entretanto, modellos de afloraamentos tam
n literatura. Com o aumeento do uso de
d
incertezas e da mesma fforma isso é amplamente conhecido e discutido na
tecnologias computacionnais para a cconstrução de
d modelos trridimensionaais de afloram
mentos, atribbuindo a esses
modelos a m
mesma distribbuição de proopriedades tíípicas de reseervatórios coom o objetivoo de realizar simulações de
d
fluxo, torna--se imprescinndível conhecer, quantificcar e, se posssível, eliminaar essas incerrtezas. Nessee contexto, esste
trabalho appresenta os resultados de modellagem 3D para um ppar de aflooramentos da Formaçãão
Pindamonhaangaba, na B
Bacia de Taaubaté (SP), para os quaais incertezaas de natureza geométrica impuseraam
mudanças na
n forma da aaquisição doss dados, principalmente dde imagem. Os
O afloramenntos se constiituem em duuas
faces de um
m corte de esstrada, onde são identifiicadas falhass pertencentees a dois doss cinco evenntos tectônicoos
descritos noo Rift Continnental do Suudeste do Brrasil (RCSB – Eoceno aao Quaternárrio), que sãoo o evento de
d
transcorrênccia dextral (T
TD, Pliocenoo-Pleistocenoo) e o segunddo evento disstensivo (E2,, Holoceno). As falhas sãão
correlacionááveis entre os
o afloramenntos por meiio de suas m
medidas estruuturais, de rrejeito e estrratos afetadoos.
Através da modelagem 3D pretendeeu-se reconsttruir a relaçãão geométricca das falhass no espaço do volume de
d
rocha removvido entre oss afloramentoos e entenderr como a inteerferência doos dois eventtos tectônicoos se manifessta
na arquitetuura da zona fa
falhada. Para isso foram oobtidos dadoos convencionnais de camppo, i.e. medidas estruturaais
com bússolla, medidas de rejeito ccom trena, controle
c
estrratigráfico e interpretaçãão de fotom
mosaicos (coom
superposiçãoo mínima dde 40%). A partir dessaas informaçõões foram cconstruídas as seções ggeológicas doos
afloramentoos, que foram
m usadas com
mo dados de eentrada no prrograma SKU
UA (Paradigm) como se fossem seções
sísmicas. O primeiro moodelo apresentou vários pproblemas de correlação entres os ellementos estrruturais de uum
afloramentoo para o outrro, todos relaacionados à incerteza geométrica. Oss principais fatores que causaram essa
incerteza forram: 1. a esttrada no trechho dos afloraamentos é cuurva e as seçções a partir de fotomosaico tradicionnal
são obrigatooriamente plaanas; 2. distoorções nas im
magens pela diferença dee perspectivaa entre a basee e o topo doos
afloramentoos (altura méédia de 8m e distância máxima
m
de affastamento para fotografaar de 14m) e também peela
irregularidadde da superffície dos aflooramentos, ccomo bermas e erosão; 3. a naturezza de escala e distribuiçãão
especial de falhas e cam
madas geológgicas. Assim ficou evidennte a necessiidade de usarr outra metodologia paraa a
mentos estruturais e estraatigráficos quue
aquisição dee dados, que garantisse o correto geooposicionameento dos elem
seriam repreesentados no modelo 3D. Para isso opptou-se pela aaquisição de imagens com
m RPAS (Rem
motely Piloteed
Aircraft Sysstems - i.e. ddrone) e com
m smartphonee, com pontoos de controlle geodésicoo, para modeelagem 3D por
fotogrametriia. As supeerfícies das falhas e dee três horizontes-guia fforam mapeadas por toopografia paara
comparaçãoo das metodoologias. Com
m isso foi poossível obterr dados geom
métricos maais precisos dos
d elementoos
geológicos, que permitirram uma melhhora significcativa da conffiabilidade do modelo finnal.
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MODELAGEM GRAVIMÉTRICA DIRETA 2D DO GREENSTONE BELT RIO DAS VELHAS
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O Greenstone Belt que aflora a noroeste do Quadrilátero Ferrífero, nos arredores das cidades Pitangui
e Pará de Minas (MG), é correlacionado ao Supergrupo Rio das Velhas. Essa região abrange, além dessa
sequência, os embasamentos gnáissicos-migmatíticos representados pelos complexos Belo Horizonte e
Divinópolis (arqueanos) e granitos intrusivos (neoarqueanos). Essas unidades estão encobertas por sedimentos
paleoproterozoicos (Formação Fazenda Tapera) e pela bacia neoproterozoica relacionada ao Grupo Bambuí. O
presente trabalho apresenta os resultados preliminares da modelagem gravimétrica 2D, que tem como objetivo
entender a arquitetura e a compartimentação tectônica do greenstone belt nessa região. As estações
gravimétricas foram cedidas pelo Banco Nacional de Dados Gravimétricos (BNDG-ANP). Novas campanhas
de campo para aquisição de perfis gravimétricos foram realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil
(SGB/CPRM). A modelagem gravimétrica foi desenvolvida integrando os dados de geologia de superfície,
petrofísica e principalmente seções sísmicas existentes na região. No trabalho de modelagem foram
consideradas 4 tipos de camadas: I) camada com densidade de 2.900 kg/m3, representando a sequência com
predomínio as rochas máficas (greenstone); II) camada com densidade de 2.810 kg/m3, representado por
rochas metassedimentares e rochas máficas subordinadas (greenstone); III) camadas com densidade de
2780kg/m3, essencialmente compostas por metassedimentos (greenstone ou paleoproterozoico) e IV) camada
com densidade de 2.800 kg/m3, referente as rochas sedimentares (dolomitos) do Grupo Bambuí. Ademais foi
considerado o embasamento gnáissico, com densidade média de 2730kg/m3 e granitos intrusivos, entre 2.730 e
2.750 kg/m3. O primeiro modelo, Perfil Norte-Sísmica, foi realizado sobre uma linha sísmica existente,
localizada próxima à cidade de Pompéu, a norte de Pitangui, a qual serviu de base para o desenvolvimento dos
trabalhos de modelagem gravimétrica. Nessa região o greenstone não é aflorante, pois está encoberto pelo
Grupo Bambuí com espessura de, aproximadamente,1 km. Informação essa retirada da linha sísmica
(refletores). Essa modelagem mostrou que o greenstone está estruturado como uma calha sinformal,
denominado anteriormente de Sinclinório Pitangui, com profundidade máxima de 4,7 km na sua porção central
e espessura de 3,4 km, considerando que o topo está à profundidade de 1,3 km. Pelo modelo gravimétrico a
extensão lateral é da ordem de 30 km. A outra modelagem, perfil Conceição do Pará, realizada onde o
greenstone belt é recoberto apenas em parte pelo Grupo Bambuí, revela variações significantes na geometria e
na arquitetura da calha. O modelo mostra um greenstone com extensão lateral de 50 km e mesma profundidade
máxima. A espessura máxima é de 4,3 km. Observa-se que em direção a sul a calha sinformal apresenta
assimetria para oeste Este modelo mostrou grandes variações no topo da camada das rochas máficas, que são
condizentes com a tectônica. O modelo gravimétrico do Perfil Norte-Sísmica não apresentou uma variação tão
expressiva no topo das máficas, o que pode ser explicado por uma ausência deste tipo de tectônica ou em
função do espaçamento das estações, de 2 a 3 km no perfil Norte-Símico, comparado ao 1 km do Perfil
Conceição do Pará. O presente trabalhou conseguiu apontar uma possível continuidade do greenstone em áreas
onde ele não é aflorante. Também estimou a geometria e profundidade, em 2D, da calha do Greenstone.
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APLICAÇÃO DE RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL DE ALTA RESOLUÇÃO NA
COMPREENSÃO DO CONTROLE TECTÔNICO EM SUCESSÕES CARBONÁTICAS
DO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS
Ana Paula de Meireles Reis Pelosi1, Felipe Garcia Rodrigues da Costa1, Marcos Roberto Fetter Lopes1,
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Esta nota tem por objetivo apresentar resultados recentes da aplicação da ferramenta de restauração
estrutural no entendimento da variação de relevo e de geração de espaço no pré-sal da Bacia de Santos. As
sucessões carbonáticas lacustres dos andares Alagoas e Jiquiá desta bacia apresentam forte variação lateral
de fácies, condicionadas pelo clima e por mudanças na expressão do relevo deposicional. Com intuito de
melhorar a caracterização e predição de reservatório, técnicas de análises estruturais são aplicadas de forma
avaliar o controle tectônico na deposição destas unidades. O método utilizado para análise do relevo
deposicional é definido informalmente como “Restauração de seção de alta resolução”. Diferencia da
tradicional pelos seguintes aspectos: (i) a restauração tem como objetivo reconstituir as geometrias
deposicionais, através da definição em seção dos elementos arquiteturais visualizados na sísmica; (ii) os
refletores sísmicos são os elementos guia na validação dos cenários de restauração; buscam-se restaurar
todos refletores que marcam uma variação no padrão das sismofácies, definidos por limites de onlaps,
downlaps, toplaps, truncamentos erosivos, refletores concordantes etc.; (iii) a geometria de topo das camadas
é controlada, com objetivo de respeitar elementos deposicionais, tais como build- ups, bancos carbonáticos,
progradações, canais, plataformas entre outros; e (iv) o posicionamento das seções visa correlação entre
poços, de forma validar interpretações de fácies, empilhamento de ciclos e variações laterais de elementos
deposicionais. Para construção de mapas de relevo são selecionadas seções geológicas em malha regular
com linhas orientadas perpendicularmente (seções dip e strike). Esta regularidade é necessária para melhor
resultado do grid dos intervalos estratigráficos restaurados. Em cada mapa de paleorelevo são definidos
pontos de maior elevação do terreno, ou cotas mínimas, como referência para coleta de profundidades
do substrato deposicional. Estes dados são medidos para cada poço da área estudada e, posteriormente,
tabelados e comparados com espessura sedimentar depositada. Com base nisso são construídos diagramas de
espaço gerado e preenchido por intervalo de tempo, para quantificar taxas de variação de subsidência e de
variação do nível de base do lago. No final das restaurações é possível visualizar a evolução do relevo
deposicional; os momentos em que os níveis de base do lago ficaram acima ou abaixo do relevo estrutural;
períodos de exposição de relevo, aplainamento e agradação em altos estruturais; taxas de geração de
espaço versus preenchimento. Estes produtos podem ser integrados à interpretação paleoambiental, que
proporcionam uma visão mais realista da distribuição dos sistemas deposicionais, ou ainda como dado de
entrada para modelagem de processos estratigráficos que possibilitam melhor compreensão da distribuição de
fácies e robustez nos modelos geológicos de reservatórios.
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There is a general agreement about the occurrence of low angle normal faults (LANFs dip < 300) in
taphrogenic provinces (Wernicke, 2009), even considering that the formation of LANFs in the upper crust is
still a geomechanical paradox (Collettini, 2011). The LANFs have been proposed as key-structures to
accommodate crustal extension. In general, there are two contrasting hypotheses to explain the formation of
LANFs during the extensional phases of the Wilson cycle (Mckenzie, 1978): (1) Andersonian normal faults
rotated by the lithospheric stretching processes (Proffett, 1977; Jackson and McKenzie, 1983); (2)
Detachments originally nucleated and propagated at low angles, as a result of stress rotation and strain
weakening (Lecomte et al. 2012, Fetter et al, 2017). The second hypothesis for initiation and propagation of
LANFs has been studied through the continuum mechanics, commonly considering Mohr Coulomb criterion
for generating new brittle faults. In this sense, there is a relationship between the maximum compressive stress
and the dip of the fault, what means that a stress rotation is required for LANFs generation. Yin (1989) and
Melosh (1990) showed that basal shear might be exerted on the brittle crust by an underlying ductile shear
zone, producing stress rotations and finally favoring LANFs. This work proposes a discussion about the low
angle normal faults nucleation e propagation based in the numerical simulation results. In order to simulate
these processes, we use the numerical method Arbitrary Lagrangean Eulerian (ALE) for the analysis of the
geological cross sections in lithospheric scale. The adopted thermo-mechanical model considers three layers:
brittle upper crust formed by wet quartz with visco-plastic rheology; lithospheric mantle composed of dry
olivine and also visco-plastic rheology; asthenospheric mantle, purely viscous rheology. We observe in our
numerical simulations the nucleation and propagation of low and high angle faults. The results during this
process have showed quite high strain rates in the LANFs, characterizing its high activity. Based on that, it is
possible to infer that LANFs are not rotated Andersonian faults.
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INTERPRETATION AND MODELING OF FAULT-RELATED FOLDS IN THE DEFORMED
DOMAIN OF SÃO FRANCISCO CRATON
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The São Francisco Craton is largely covered by Neoproterozoic rocks which were deformed along the marginal
mobile belts during the Brasiliano Orogenesis at the Ediacaran. The deformed foreland domain next to the
Brasilia belt at west shows a thin-skinned structural style with fold-thrust system polarized to the east, and no
basement involved in the deformation of the cover. We studied two transversal seismic sections (0240-0294 and
0240-0298) in order to better understand a semi-regional fold related-fault occurring in this domain. The
research was carried out with the help of MOVE software (Midland Valley), including forward and backward
modelling. The objective was to get a better interpretation for the structural geometry present in seismic sections,
using the well-known kinematic models described in the literature, such as simple fault-bend fold, fault-bend
fold with imbricate structure, fault-propagation fold, trishear and breaching fault. Each section presented a better
correlation between the template horizons and the seismic data for a determined structural style. The 0240-0294
section was better correlated to the imbricate fault-bend folding model despite the missing data near the surface
and close to the anticlinal hinge. The sedimentary cover shortening and thickening calculated in this section are
about 27,95 e 28,47%, respectively, and the structural relief created is 340,84m. On the other hand, for the 02400298 section the imbricate fault-bend folding model associated with a breaching fault is the model that better
adjusted to the seismic data. The crustal shortening and thickening are about 35,73% e 45,15%, respectively, and
the structural relief created by the deformation process is 730m. Hence, it is possible to note a difference
between the results obtained through the structural modelling, which represents two distinct deformation styles
and distinct magnitude deformation regimes. Both structural style variations complement each other in terms of
being advanced stages of the deformation along the strike of the foreland domain, imposed by the Brasilia Belt
in its southern portion.
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The Planet Model of plaate tectonics considers thaat it origins ffrom shearingg among the main layers of
Earth due too increasing rrotation speeds of the Earrth´s layers toowards its ceenter. A bookk published iin 2017 by thhis
author and entitled Plannet Model off Plate Tecttonics Basedd on Einsteinn´s Theory off Relativity, describes thhis
model. It asssumes that tthe Earth´s layers have differential
d
rootation speedds that increaase towards its center ass a
function of the momentt of inertia. T
The Einsteinn´s Theory oof General R
Relativity connsiders inertia, similarly to
gravity, thee so-called inertial-gravvitational fieeld, a fieldd property oof the spaccetime, analogous to th
he
electromagnnetic field. T
This field hass an energy density that gives energyy to the layeers of Earth and maintainns
them continnuously rotatting. The Plaanet Model ssupports on the Earth´s differentiatioon, due to E
Earth´s gravitty,
which provooked the miggration of thee denser elem
ments towardds its center, changing its initial whole pressure annd
mass-energyy balance. A disequilibriuum in the m
moment of innertia in the llimits amongg the Earth´ss layers forceed
that any laayer rotates quicker thann its immeddiate neighbbor outer layyer. Since iits formationn, the Earthh´s
differentiatioon caused thhis disequilibbrium, whichh changed itts initial whoole pressure and mass-ennergy balancce.
The differenntial rotation
n speeds causse then shearring among tthe Earth´s laayers. Plate ttectonics would thus resuult
from the net torque annd shearing between thhe lower andd the upper mantles that occurs att the 670 kkm
discontinuityy. The forcees resulting ffrom this defformation prropagate upw
wards, break,, and drive thhe plates. Th
he
name PLAN
NET MODE
EL relates to its similaritty to a plannetary system
m, where eacch planet puursues its ow
wn
spacetime frramework annd a distinct rotation speeed. Because tthis model predicts no pllumes or hotspots, all plaate
tectonic feattures result from
f
deformaation by a giiven stress field, derived from the maain inertial rootational forcce.
Thus, spreadding centers are extensioonal fault sysstems, subduuction zones are thrust fauult systems, and transforrm
faults are strrike-slip faullt systems. A
o passive maargins, like th
Accordingly, Linear Volccanic Chains associated to
he
ones in the A
from cooling of the oceannic
Atlantic Oceean, are majoor fractures thhat form by ttensile stresses resulted fr
and thinned continental lithospheres.. Down warpping resultingg from differrential thermaal subsidencee enhances th
he
tensile stressses. . In thesee basins, the top of the occeanic crust aand thinned ccontinental liithosphere m
may be up to 220
kilometers deep. Fractu
uring inducees generationn of magmaa by adiabattic decompreession at thee base of th
he
lithosphere. In oceans ssurrounded bby active maargins, like tthe Pacific O
Ocean, the toop of the occeanic crust is
shallower, reeaching deptths of ca. 7 kkilometers. Cooling and ddifferential doown warpingg of the oceannic lithospheere
coexist withh the compreessional stresss field resullted from com
mpression inn the subducction zones. T
Thus, they aare
more random
mly distributted comparedd to the form
mer ones. In tthese volcaniic chains, fraacturing induuces generatioon
of magma by adiabatic ddecompressioon at the basee of the lithossphere.
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As modelagens analógicas (experimentos em escala) constituem uma ferramenta importante e mundialmente
reconhecida da Geologia Estrutural/Tectônica. O presente estudo constituiu um projeto de Iniciação Científica
desenvolvido no Departamento de Geologia da UFOP, e pretendia dar uma contribuição à análise dos fatores que
condicionam os processos de formação de dobras-falhas, do tipo fault-propagation folds. Este estudo se justifica
visto que poucos trabalhos anteriores, de modelagem física analógica, investigaram tais condições, de modo
sistemático. Trata-se de estruturas caracterizadas por uma falha cujo rejeito decresce progressivamente até zero,
com concomitante formação de uma dobra no bloco do teto da falha. Foram gerados experimentos em caixas
preenchidas com areia, de comportamento elasto-plasto friccional, nos quais se introduziram horizontes ou
camadas de microesferas de vidro e de cristais de micas. Em 29 experimentos de dimensões decimétricas (em
geral de 20 cm x 20 cm, comprimento x largura), foram modificadas as espessuras das intercalações ou de toda a
sequência. Os experimentos foram fotografados em intervalos regulares durante a deformação progressiva
(efetuada por um motor elétrico, com velocidade constante de 2 cm/h) e em seções internas, cortadas
paralelamente ao transporte tectônico, no modelo finalizado e umidificado. Os melhores resultados foram
obtidos em modelos anisotrópicos, de areia com intercalações de horizontes de cristais de mica. Nestes, uma
falha foi nucleada na base da caixa dos experimentos, mas não rompeu até o topo do pacote. Notou-se, ainda,
que a intercalação de uma camada de silicone, material viscoso, comumente empregado para a simulação de
evaporitos ou argilitos, causa forte decréscimo do rejeito da falha nas camadas de areia pós-silicone, mas conduz
a um leve desacoplamento. Assim, os experimentos sugerem que as fault-propagation folds se formam em
sequências estratigráficas caracterizadas por um comportamento mais plástico na sua porção superior em relação
à inferior. Este reconhecimento foi subsequentemente explorado em uma nova série de experimentos (parte da
tese de doutorado da terceira autora), na qual concluiu-se que experimentos anisotrópicos (com horizontes de
mica) e experimentos com dois pacotes analógicos (na base, um pacote homogêneo, e, na porção superior, um
pacote anisotrópico) são os mais favoráveis para a formação de fault-propagation folds, e que o uso de silicone
nos experimentos não se faz relevante.
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MODELOS ANALÓGICOS DA INFLUÊNCIA DE TRAMA PRETÉRITA NO
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Modelagem estrutural física é um método eficiente para o estudo de processos geológicos na escala de
laboratório, onde é possível acompanhar as suas etapas evolutivas e relacioná-las àqueles existentes na natureza.
O presente trabalho utilizou essa ferramenta para examinar a influência de uma trama preexistente no
desenvolvimento de estruturas desenvolvidas durante evento de deformação distensional. Os modelos foram
executados em aparato tipo caixa de areia com o acompanhamento do Particle Image Velocimetry (PIV) para a
obtenção de imagens da superfície dos modelos. Utilizou-se areia quartzosa natural seca, que é considerada
análoga às rochas da crosta superior. Para nucleação das estruturas colocou-se na base do aparato, um tecido
elástico preso nas suas laterais a duas folhas de papel cartolina que por sua vez foram fixadas às paredes móveis
do aparato deformacional, que representam um descontinuador de velocidade (DV). O tecido usado possui um
fabric, dado pelas fibras que o constitui, com duas direções (principal e secundária), perfazendo um ângulo de 65º
entre elas. Foram realizados cinco experimentos divididos em duas séries. A Série 1, cujo DV oblíquo (45º) à
direção da distensão, foi subdividido em dois experimentos com base na orientação do fabric principal: 1A ortogonal e 1B - paralelo à direção de distensão. A Série 2, cujo DV foi ortogonal a direção de distensão, é
representada por três experimentos, também com base na orientação do fabric principal em relação a direção da
distensão: 2A - 90º; 2B - 0º e 2C - 45º. Para facilitar a descrição das estruturas, convencionou-se a direção Norte,
ortogonal à distensão. Em todos os experimentos, a deformação inicial foi nucleada nos limites entre o papel e o
tecido elástico, com a formação de falhas normais e geração de grabens, devido a essa descontinuidade.
Exclusivamente no experimento 1A, segmentos que compõem a falha da borda geraram rampas de revezamento
escalonadas e a sua interação com falhas N-S resultaram em geometria curva destas últimas. Neste modelo, as
estruturas desenvolvidas tiveram influência somente do fabric principal (N-S) do tecido. Os experimentos também
mostraram que quando o fabric principal é paralelo à direção de distensão, as estruturas secundárias podem ser
bastante incipientes (modelo 2B) ou detectadas apenas com o PIV (modelo 1B). Dentre todos os modelos
analisados, observou-se que apenas o modelo 2B revelou a influência exclusiva do fabric secundário preexistente
no desenvolvimento de novas estruturas. Para os modelos com fabric principal ortogonal ou oblíquo a direção de
distensão e secundário oblíquo, as falhas desenvolvidas são compatíveis com estruturas R e R’ de Riedel, que
aparecem encurvadas devido a rotação desses fabrics. Essa rotação é promovida pelo componente de encurtamento
(N-S) do tecido, mais pronunciado nas extremidades do modelo. Essa característica é exemplificada pelos modelos
2A e 2C, cujas direções de R e R’ foram NW-SE e NE-SW, respectivamente. Os modelos desenvolvidos
mostraram a importância da orientação do fabric preexistente (principal ou secundário), na formação de estruturas,
e a sua dependência da disposição geométrica em relação a direção de distensão.
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A modelagem computacional 3D é uma das principais etapas para desenvolvimento de um campo de
petróleo. Nesses modelos é possível incorporar informações adquiridas em análises de perfis de poços, petrofísica
e interpretação geológica, e aplicar ferramentas numéricas para construção 3D do arcabouço estratigráfico e
estrutural dos reservatórios, com uma estimativa da distribuição das suas condições permoporosas. Também é
possível realizar o ajuste histórico a partir dos dados de produção preexistentes, o que melhora consideravelmente
a análise decisória de diversas atividades da produção, tais como prospecção de novos poços produtores e eventual
necessidade de perfuração de poços injetores. Contudo, as informações coletadas de poços tendem a ser
tendenciosas, já que apenas regiões onde há melhores acumulações são perfuradas, além da resolução das
ferramentas trazer incertezas para o modelo. Ao usar análogos para a construção de um modelo de reservatório,
procura-se entender melhor o comportamento sedimentar e estrutural de rochas que apresentem as mesmas
propriedades do campo, já que em afloramentos é possível realizar diversas análises e observações que não são
viáveis através de dados indiretos das rochas em subsuperfície. Arenitos pouco consolidados, com alta porosidade
e baixa coesão, costumam apresentar pouco rejeito e zonas de dano significativas. Esse tipo de deformação
geralmente ocorre em escala subsísmica, dificultando a identificação em uma análise mais rotineira, mas podendo
causar impacto significativo nas propriedades dos reservatórios afetados. O objetivo deste trabalho é utilizar o
resultado obtido neste modelo, com dados de permeabilidade, porosidade e transmissibilidade, e aplicar as
observações em modelos geológicos de reservatórios que sejam geomecanicamente análogos. A escolha por um
afloramento da Formação Resende na Bacia de Volta Redonda se dá por sua analogia mecânica com importantes
reservatórios areníticos pouco consolidados da Bacia de Campos, por sua facilidade de acesso e por já ser objeto
de estudos em andamento no âmbito de projeto de pesquisa da UFRJ em colaboração com a Petrobras, onde o
presente trabalho está inserido. Foram utilizadas seções geológicas do afloramento, com controle das feições
estruturais, e levantamento aéreo, usando dados de VANT (veículo aéreo não tripulado) com pontos de controle
geodésico, para georreferenciar os elementos observados no afloramento e aumentar a precisão do modelo. Foi
realizada a fotointerpretação das imagens de VANT buscando a identificação das feições geológicas que se
destacam neste tipo de levantamento. A correlação com as feições correspondentes no afloramento foi realizada
em campo. A construção do modelo detalhado do afloramento, destacando e identificando feições estruturais
presentes, como falhas, fraturas, bandas de deformação e formação de clay smear, é uma das tarefas essenciais
para o entendimento de como tais características podem afetar o fluxo de fluidos em reservatórios análogos.
Espera-se que este tipo de modelo traga à luz maiores conhecimentos de características de conectividade,
transmissibilidade e permeabilidade de falhas, a serem aplicados como rotina nos estudos de reservatórios
similares em bacias petrolíferas do Brasil, minimizando o tempo dispendido para análises de produção e ajuste de
histórico do modelo de simulação de fluxo, a incerteza da interpretação e o risco exploratório, e maximizando o
fator de recuperação do campo de petróleo.

211

ESTIMATIVA DE PALEOMODELOS GEOMECÂNICOS EM BACIAS SEDIMENTARES
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O presente trabalho almeja apresentar os princípios envoltos na determinação do aqui denominado
paleomodelo geomecânico de bacias sedimentares (i.e. modelo geomecânico ao longo da história geológica de
uma bacia sedimentar), destacando alguns procedimentos computacionais e métodos próprios que foram
aplicados na companhia. Assim, preconiza-se avaliar as tensões e as propriedades mecânicas de rochas presentes
em bacias sedimentares no tempo geológico. Em um âmbito maior, este trabalho situa-se na busca de se entender
as questões quantitativas acerca da geologia estrutural e da tectônica. A obtenção de paleomodelos
geomecânicos em bacias sedimentares pode ser especialmente importante para (i) melhorar a interpretação
estrutural de uma bacia sedimentar ou de algum campo de hidrocarbonetos em particular, (ii) auxiliar na
determinação da estrutura de permeabilidade de camadas específicas ou zonas de falhas e (iii) determinar
algumas grandezas físicas fundamentais no ainda pouco utilizado acoplamento geomecânico em modelagem
numérica de sistemas petrolíferos. Com o intuito de se aceitar com certo grau de confiança as magnitudes e as
direções das tensões e as propriedades mecânicas determinadas para o passado geológico de qualquer área em
estudo, deve-se inicialmente ter um cuidado especial na escolha dos tipos de estruturas geológicas e marcadores
de deformação que se prestariam adequadamente para se aplicar a inversão de paleotensões. Em seguida, devem
ser integradas várias técnicas e consideradas várias hipóteses tradicionalmente aplicadas na modelagem de
sistemas petrolíferos de bacias sedimentares e, particularmente, na geomecânica do petróleo. Em especial, são
integrados modelos de descompactação das unidades depositadas ao longo do tempo, métodos de determinação
de paleotensões por inversão de dados de falhas e fraturas, condicionantes das tensões por técnicas próprias da
geomecânica do petróleo, correlações de propriedades mecânicas em função de caracterísitcas petrofísicas
básicas das rochas e, por fim, mas não menos importante, as bases empíricas inerentes à exploração e à produção
de reservatórios de hidrocarbonetos. Neste contexto, mostra-se que é plenamente factível estimar de forma
quantitativa, ainda que por faixas de variação, as paleotensões, as pressões de fluidos e as propriedades
mecânicas em bacias sedimentares ao longo do tempo integrando-se métodos já estabelecidos e dispondo-se de
técnicas tradicionalmente utilizadas na geomecânica do petróleo. Dessa forma, podem ser gerados quadros
possibilísticos para os campos físicos e propriedades mecânicas intrínsecos à geomecânica que podem
efetivamente auxiliar na melhor interpretação da evolução geológica de uma bacia sedimentar e, mais ainda,
mitigar os riscos exploratórios e operacionais a ela fatalmente relacionados.
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Métodos de aquisição de dados indiretos com uso das geotecnologias se tornaram ferramenta
indispensável nos trabalhos realizados no estudo geológico. Parâmetros morfológicos e estruturais em imagens
digitais ou mesmo em fotografias aéreas promovem importante direcionamento para um primeiro
reconhecimento geológico de qualquer região a ser estudada. O objetivo do trabalho é mapear e avaliar os
lineamentos estruturais da Bacia do Camaquã, de modo a comparar os parâmetros morfológicos com a geologia
regional das Minas do Camaquã. Nesse contexto, os lineamentos estruturais são entendidos por Etchebehere et
al. (2007), como feições topográficas ou tonais observáveis nas imagens fotográficas, em formato linear que
podem apresentar descontinuidades estruturais, assim como fraturas e/ou falhas geológicas, onde os principais
atributos extraídos são cristas e vales. Para a realização do mapeamento de lineamentos estruturais da área de
estudo, utilizou-se dados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), produz dados radar pela técnica da
interferometria com fins de Modelagem Numérica de Terreno (MNT) com resolução espacial de
aproximadamente 30m. Os dados foram tratados no software Spring 5.4, onde foi possível aplicar oito filtros
com suas respectivas direções. A nomenclatura dos mesmos denota a direção perpendicular ao lineamento
aplicado, evidenciando a intersecção dos planos, que será expresso pelo contraste de brilho. Depois de aplicados
os filtros, foi feita a avaliação visual dos resultados, vetorização das linhas de crista ou limites de áreas elevadas,
linhas de drenagens, contato de formações geológicas de diferentes tipos litológicos e linhas de afloramentos. As
informações geradas no formato vetorial foram utilizadas para quantificação estatísticas da densidade de
lineamentos estruturais, com comprimento e direção do lineamento e diagrama de roseta. A Bacia do Camaquã
se insere no Escudo Sul-Rio-Grandense constituída por uma sequência Vulcano-Sedimentar, possuindo
orientação NE e NW. É subdividida nos grupos, Maricá, Bom Jardim, Cerro do Bugio, Santa Barbara e
Guaritas. As Minas do Camaquã estão situadas na Bacia do Camaquã, é constituída por unidades estratigráficas
geneticamente caracterizada por eventos relacionados a subsidência, sedimentação, soerguimento e erosão, os
quais são responsáveis pelo desenvolvimento da maioria dos lineamentos identificados. De acordo com os
resultados obtidos, os lineamentos na região das Minas do Camaquã acompanham as direções preferenciais dos
lineamentos da Bacia do Camaquã, onde as falhas principais NE são resultantes das tensões tectônicas (N-S) que
atuaram no final do ciclo brasiliano. Os resultados concordam com os encontrados por Troian (2009),
relacionando com a zona de falhamento regional denominada de Falha Passo da Mina. Com direção
perpendicular, e representando lineamentos com menor comprimento absoluto e com representatividade mais
local (região das Minas do Camaquã), onde as cristas de direções N50º-60ºW e N30º-40ºE nos vales, estão
relacionados às zonas de cisalhamento de natureza rúptil-dúctil da Falha do Cemitério. Sendo assim,
concordando com Toniolo et al. (2007), os lineamentos com direção NE são de primeira ordem, relacionados ao
final do Ciclo Brasiliano. Já os lineamentos NW são em sua maioria de segunda ordem, ou seja, estruturas
trativas locais, causadas por cisalhamento simples, perpendiculares as estruturas principais.
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Os avanços das técnicas de aquisição e dos softwares de processamento e interpretação de dados
espaciais tridimensionais (3D) têm contribuído cada vez mais para as análises geológicas. Vendo, portanto, os
avanços que ocorreram nessa área, principalmente na última década, este trabalho tem por objetivo apresentar
uma revisão do uso de modelos digitais de afloramentos (MDAs) para análise e interpretação de dados
estruturais. As principais técnicas que podem ser utilizadas para aquisição de dados 3D de afloramentos são o
Light Detection and Ranging (LiDAR), em que se obtém uma nuvem de pontos densa, utilizando por exemplo
laser scanner terrestre (LST); ou a partir de fotogrametria digital, que utiliza fotografias capturadas diretamente
no afloramento ou a partir de veículo aéreo não-tripulado (VANT). Os dois métodos podem oferecer alta
resolução e grande quantidade de dados digitais adquiridos, e possibilitam a reconstrução de MDAs, ambos com
vantagens e limitações. As nuvens de pontos 3D geradas pela técnica LiDAR apresentam alta resolução e
precisão, mas é um método mais caro comparado à fotogrametria. A fotogrametria oferece uma maior
flexibilidade de aplicação, por utilizar dispositivos mais leves, de fácil deslocamento e que podem ser operados
remotamente. O uso de modelos com alta resolução espacial e posicional permite ao geocientista observar e
extrair dados de interesse em qualquer posição do modelo. Em termos de análise estrutural, atualmente é
possível avaliar e interpretar a evolução e comportamento de dobras, falhas, juntas, planos de acamadamento,
indicadores cinemáticos, descontinuidades em maciços rochosos, entre outros. Também pode-se realizar a
detecção automática de orientação de estruturas planares e lineares utilizando algoritmos em modelos gerados
com LST. Alguns trabalhos mostram que os MDAs fotogramétricos, reconstruídos pela técnica de Structure
from Motion (SfM) a partir de imagens capturas por VANT, apresentam melhores predições de dados estruturais
e representam também modelos com a mesma confiabilidade, comparado aos modelos gerados por LiDAR.
Esses resultados são devido à maior cobertura do afloramento pelo VANT, promovendo uma reconstrução com
um maior número de planos para análise. Já os modelos gerados por LiDAR sofrem com o efeito de oclusão
durante a aquisição de dados. Nota-se, que está sendo crescente o uso de dados fotogramétricos para a geração
de MDAs, porém ainda se busca incrementar as metodologias de aquisição, resolução e processamento dos
dados. Também há uma maior tentativa de desenvolvimento de algoritmos que possam fazer a extração
automática de dados estruturais a partir desses modelos. E independentemente da técnica de aquisição escolhida,
deve-se existir um cuidado na aquisição, processamento e verificação da qualidade dos dados gerados, para
garantir a confiabilidade nas interpretações, principalmente de análises estruturais que envolvam a exatidão
posicional do afloramento. O uso de MDAs para análise de dados geológicos e estruturais tem se mostrado uma
ferramenta de grande potencial, que otimiza e possibilita novas abordagens ao trabalho do geocientista, como
por exemplo, a interpretação de áreas que são arriscadas ou inacessíveis em campo, a facilidade de visualizar a
continuidade de estruturas de grandes dimensões e a obtenção de medidas com maior representatividade e
validade estatística.
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Modelos físicos têm como objetivo simular estruturas geológicas buscando testar a aplicabilidade de modelos
tectônicos teóricos, ilustrar a evolução progressiva da deformação e compreender os mecanismos que
controlam a sua geometria e a sua cinemática. Neste trabalho, analisaram-se duas fases de deformação
sucessivas, uma primeira, compressiva, cortada por outra, mais nova, de caráter transpressivo. Usou-se como
exemplo o Feixe de Zonas de Cisalhamentos Manhuaçu-Santa Margarida (FC-MSM), localizado na porção
sul do Orógeno Araçuaí, cuja terminação sul é interpretada por alguns autores como tendo sido superposta pela
Faixa Ribeira, ambas do Neoproterozoico. Esta deformação teria lhe conferido uma cinemática transcorrente
dextral, parcialmente rotacionada para a vertical. Foram desenvolvidos nove modelos experimentais, em duas
sequências: a primeira com apenas uma fase de deformação compressiva, e a segunda, com uma fase de
compressão seguida por outra de transpressão. As principais variáveis dos experimentos foram o material
analógico empregado (areia e uma mistura de areia com cristais de mica) e o tipo de descolamento basal (rúptil
e dúctil). Os modelos foram desenvolvidos em uma caixa retangular, de 30 x 32 cm, onde introduziu-se na sua
porção noroeste um recorte de papel cartão, com 0,4 cm de espessura, cuja borda leste simulava uma
descontinuidade, que, durante o encurtamento progressivo, dava origem à zona de empurrão principal. Para os
experimentos com duas fases de deformação, gerou-se a transpressão por meio de uma folha de acetato,
previamente introduzida na base da região sul da caixa de experimentos. Todos os modelos foram encurtados
com uma velocidade de deformação constante (2,3 cm/h) e ao final da deformação cortaram-se, na areia
umedecida, perfis paralelos à direção do encurtamento ou transversais à zona transpressiva, para a
interpretação. Os experimentos confirmaram que a mistura de areia com cristais de mica constitui um material
mais plástico do que a areia, uma vez que, em planta, as falhas demoraram mais tempo para se formar, e,
quando cortadas pela zona transpressiva, horizontes guias sofreram arrastos dúcteis (lembrando a porção sul
da FC-MSM quando esta inverte de N-S para NE-SW). No entanto, o comportamento da mistura de areia com
cristais de mica não foi suficientemente plástica para permitir uma rotação à vertical das falhas de empurrão
durante a segunda fase de deformação. Esta produziu nos experimentos uma estrutura em flor positiva, local,
sem modificar os ângulos de mergulho das falhas pré-existentes. A presença de uma camada basal de silicone
nos experimentos montados com a areia pura e com a mistura de areia com cristais de mica, simulando uma
zona de cisalhamento dúctil na crosta rúptil, produziu rejeitos ligeiramente maiores das falhas, mas não gerou
feições plásticas. Assim, o presente estudo sugere condições mais dúcteis, isto é, condições de níveis crustais
profundos, para ocorrer a rotação de falhas de empurrão (de baixo ângulo) para falhas direcionais (de alto
ângulo). Esta tese já foi levantada previamente por outros autores para a porção sul do FC-MSM.
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O presente trabalho trata da análise cinemática de estabilidade de taludes de corte uma pedreira de
mármore, localizada no distrito de Itaoca, sul do estado do Espirito Santo, sudeste do Brasil. Esta pedreira,
atualmente desativada, foi instalada em uma lente de mármore branco do Complexo Paraíba do Sul de idade
neoproterozóica (Silva, 1993). Trata-se de mármores com estrutura maciça e/ou bandada, granulação média a
muito grossa, atravessados por diques de rochas metamáfica (anfibolitos) e félsica (granitos) de espessuras
decamétricas. No contato entre os diques e o mármore, escarnitos de pequena espessura (< 5 cm) podem se fazer
presentes. Foram mapeadas pelo método das scanlines um total de 532 descontinuidades, sendo 24 delas referentes
à foliação metamórfica principal (Sn). Apenas as descontinuidades com persistência maior de dois metros foram
cadastradas. O ângulo de atrito das descontinuidades no valor de 63° foi determinado por meio dos índices Ja
(alteração) e Jr (rugosidade). A área de estudo possui 56 m de profundidade e está constituída por cinco bancadas
de 10 m de altura cada e inclinações de 80°. A primeira (topo) e a última bancada (pit) foram desconsideradas no
presente estudo, devido a questões ligadas à presença de solo de alteração e água, respectivamente. O setor SE é
constituído por uma única bancada de 40 m de altura. A pedreira foi dividida em três setores principais NW, NE
e SE para fins práticos, para os quais, foram analisadas as potencialidades para escorregamentos planar, em cunha
e por tombamento (flexural e direto). As análises estereográficas foram realizadas no software DIPS (RocScience)
e revelaram que a ruptura por cunha para o setor NE, formada pela interseção de dois ou mais planos de juntas é a
mais crítica na estabilidade da pedreira, sendo as famílias N66W/77SW e N80E/70SE, as de maior influência, fato
este, convergente com as observações de campo. Rupturas planares também são observadas neste setor e no setor
NW. No segundo caso, a instabilização é condicionada por um dique de pequena espessura de rocha metamáfica.
O estudo também demonstrou que a foliação não desempenha qualquer papel na estabilidade dos taludes da
pedreira, visto que mergulham com ângulo moderado (< 50°) para NE. Verificou-se que muitas das estruturas
mapeadas em campo são na verdade produto do desmonte à fogo do maciço, uma vez que uma pedreira adjacente
a área de estudo explotada para fins de produção de rochas ornamentais e de revestimento, cujo desmonte é feito
por meio de fios diamantados, encontra-se praticamente desprovida de estruturas tectônicas. Finalmente, o trabalho
também revelou que o levantamento por meio das scanlines pode não ser o mais indicado para análises cinemáticas
de estabilidade de taludes, por questões de representatividade, como no caso do setor SE da área de estudo,
constituído por um único talude de 40 m de altura.
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O Serviço Geológico do Brasil, através do Projeto Ouro e Metais-Base no Oeste de PE, está atualizando
a cartografia geológica da região entre Salgueiro e Ouricuri (PE). Em termos geotectônicos, a área localiza-se
entre as Zonas Transversal e Meridional da Província Borborema, abrangendo os domínios Piancó-Alto Brígida,
Alto Pajeú e Pernambuco-Alagoas. Neste trabalho é abrangida a região dos municípios de Parnamirim, passando
por Serrita até Salgueiro, que é alvo de empresas juniores e cooperativa garimpeira, pois contém diversas
ordens/sistemas de veios mineralizados em Cu±Pb±Au±Ag encaixados nas rochas do Complexo Salgueiro (CS),
do Grupo Cachoeirinha (GC) e da Suíte Serrita (SS). A origem da fonte dos fluídos permanece em aberto: se
essencialmente ígnea, possivelmente associados aos corpos da SS, ou se predomina a contribuição das rochas
encaixantes associadas a processos de alteração hidrotermal. Dados da literatura indicam que no Stock de Barra
Verde, a nordeste de Serrita, haveria quatro estágios de alteração: Potassificação + Fluoritização; Cloritização +
Carbonatação + Sericitização com Sulfetação; Oxidação; Argilização. Nos granitoides da SS, considerados
corpos plutônicos tardi a pós-tectônicos de afinidade TTG, com idade de 630 Ma e deformação incipiente,
constatou-se uma diferenciação magmática dos corpos de SW para NE: Tonalitos, Granodioritos e fases finais
Trondjhemíticas com diques anelares Sieníticos. Nestes a colocação dos veios foi controlada pelo
desenvolvimento de fraturas de tração com direção preferencial N30W, refletindo uma distribuição unimodal.
Nos metassedimentos (CS) a disposição das estruturas rúpteis é mais complexa, uma vez que estes apresentam ao
menos três direções principais, e nestas os teores de metais preciosos são variáveis, refletindo o contraste
reológico e químico das litologias. Os metassedimentos compreendem xistos, paragnaisses, quartzitos,
metarritmitos e lentes de BIFs, metavulcânicas ácidas e metamáficas, metamorfisadas nas fácies xisto verde (Bt
e Chl) e anfibolito (Grt, St e Sill). Em termos de deformação polifásica, os veios seriam formados a partir de
fraturas de tração T, com paleotensores máximos de direção NNW-SSE e E-W. No caso de uma única
deformação progressiva (monofásica), os mesmos teriam se desenvolvido por um sistema conjugado de fraturas
de cisalhamento, sob um paleotensor regional de direção aproximada NW-SE. Tais padrões deformacionais
corroboram dados gamaespectométricos que indicam zonas de potassificação nos metassedimentos, com três
trends principais a serem estudados: W-E; SW-NE; WNW-ESE. O controle estrutural dos veios de quartzo leitoso
mineralizados demonstra variação quanto à orientação da tectônica rúptil, assim como o contraste de deformação
entre os veios hospedados no granitoide e no xisto foram induzidos pelo comportamento reológico distinto de
suas encaixantes. As condições de colocação e deformação na fácies xisto-verde inferior sugerem que essas
ocorrências teriam um caráter mesozonal. A composição dos fluídos, o forte controle estrutural rúptil-dúctil, sua
formação posterior ao pico metamórfico e a colocação dos corpos ígneos, assim como possíveis fontes híbridas
para a sulfetação, são fatores compatíveis com o estilo de mineralização do tipo ouro orogênico, porém dados
isotópicos de S, O e Pb são necessários para entender a fonte do fluido mineralizante.

218

GEOLOGIA E CONTROLE ESTRUTURAL DA REGIÃO DA PROVÍNCIA
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A mineração é uma das principais atividades econômicas da região de Itabira-Nova Era-Ferros em Minas
Gerais. Há um expressivo número de jazimentos na região, abrangendo um amplo espectro de substâncias
metálicas, como ferro, manganês e alumínio, e não metálicos, como brita, areia e gemas, das quais podemos
destacar as esmeraldas e alexandritas. A região da Província Esmeraldífera de Itabira-Nova Era-Ferros é uma das
mais importantes produtoras desta gema, por apresentar uma porcentagem relativamente alta de material com boa
qualidade quando comparado com outros depósitos brasileiros. Faz-se então necessário pesquisas cada vez mais
detalhadas sobre a gênese e o controle estrutural da mineralização de esmeraldas nesta região. Este trabalho vem
somar-se aos estudos anteriores e desenvolver uma investigação, em escala maior, com o objetivo de verificar a
sucessão lito estratigráfica e litodêmica, além do arcabouço estrutural e a vergência tectônica da região através
de um mapeamento de uma área estratégica, num setor da Serra da Liberdade, compreendido entre os municípios
de Santa Maria de Itabira e Antônio Dias no estado de Minas Gerais. A estruturação principal da região é
constituída por uma faixa tectônica de orientação NNE-SSW que se estende desde Guanhães, a norte, até o
Quadrilátero Ferrífero, a sul. As feições marcantes desta faixa incluem um sistema de dobramentos assimétricos e
invertidos com eixos de rumos N20-30E e falhamentos reversos associados. De leste para oeste tem-se as
seguintes dobras regionais do domínio transicional da Placa Sanfranciscana: Anticlinal Acaiaca vergente para W,
Sinforme Nova Era (uma extensão do Sinclinal Claúdio Manoel) vergente para W e o Anticlinal Rio do Tanque
vergente para ESSE. As unidades da Suíte Borrachudos dominam o cenário regional cuja laminação é
interpretada como resultante do evento Brasiliano (560 Ma) bem como o sistema de dobramentos. Ambas as
estruturas foram originadas sob um regime de encurtamento crustal EW superposto pelo regime NS. As
principais unidades cartografadas na região pertencem à Suíte Borrachudos e a Sequência Vulcano Sedimentar
do Grupo Nova Lima além de intrusões máficas e ultramáficas e três gerações de pegmatitos. As unidades se
dispõem em trends estruturais NNE e são afetadas por um sistema principal de fraturamento de direções
N20E e N20W. Em termos regionais, a literatura descreve a ocorrência de dois conjuntos de pegmatitos que
cortam, de forma subconcordante, as rochas da Suíte Borrachudos e dos complexos Mantiqueira e Guanhães
com base em seu conteúdo mineralógico: a granítica e a peraluminosa, sendo a mais comum a do primeiro
conjunto. Através das pesquisas de campo conduzidas também nas cavas das minas Belmont e Alexandrita podese concluir que as rochas metaultramáficas encontradas nas minas intrudem as Sequência Vulcano-Sedimentar.
Foi observado também que na Serra da Liberdade estão presentes duas direções de boudinagem: uma direção
N20E, onde o córrego Perobas está encaixado no lineamento correspondente e uma direção S70E. Corpos de
pegmatitos com presença de amazonitas e berilos com atitudes em torno de 190/50 foram mapeados na região
além de definir que a aloctonia da unidade Açucena da Suíte Borrachudos se dá por lasca de empurrão com
transporte dirigido para S-SW.
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O Cráton Luis Alves é uma unidade geotectônica Arqueana-Paleoproterozóica de aproximadamente
5500 km2 que ocorre principalmente no nordeste do Estado de Santa Catarina com um histórico de explotação de
ferro em BIFs e ouro na região de contato com a Bacia do Itajaí. Com o objetivo de identificar o potencial de
recursos minerais de uma importante região econômica e industrial do estado catarinense, o Serviço Geológico
do Brasil (CPRM) efetuou diferentes projetos na região na última década. Em 2011 o escudo catarinense foi
totalmente recoberto pelo levantamento do Projeto Aerogeofísico Paraná – Santa Catarina, que obteve dados
gamaespectrométricos e magnetométricos de alta resolução com espaçamento de linhas de vôo de 500 m e
altitude de 100 m. Em 2014 realizou-se um levantamento geoquímico na escala 1:100.000 com amostragem de
sedimentos de corrente no escudo catarinense e em 2018 concluiu o Projeto Cráton Luis Alves no qual foi feito o
tratamento e interpretação desses dados em conjunto com o mapeamento geológico. À partir da interpretação das
imagens aeromagnetométricas foi possível identificar grandes estruturas geológicas, como lineamentos
magnéticos de 1ª ordem que limitam o cráton e o domo granulito-gnaíssico de Pomerode. Nos trabalhos de
campo foram identificados os principais litotipos da área, todos expostos ao metamorfismo de alto grau, que são
metapiroxenitos, granulitos máficos e félsicos, quartzitos e formações ferríferas bandadas. As estruturas
geológicas também foram identificadas por imagens de satélite e no campo, como falhas, fraturas, foliações e
bandamento. O conjunto de dados geoquímicos é composto por 54 elementos analisados por ICP-MS, com
abertura água-régia, em 474 amostras. Dos 54 elementos, 18 continham muitos dados abaixo do limite de
detecção, entre estes Ag e Au, e não foram utilizados no tratamento e interpretação. Os resultados obtidos para
sedimentos de corrente foram explorados usando técnicas de estatística univariada, bivariada e multivariada,
como a análise fatorial. Para análise univariada, dentre os vários elementos tratados, foram escolhidos seis, Ni,
Mn, Fe, Co, Cr e V que são os mais representativos e correlacionáveis com a geologia da área. O Mn, Co, V e o
Fe mostraram forte controle estrutural, com valores significativos de concentração (whisker superior do box-plot)
aparecendo em cruzamentos de estruturas dentro do Domo de Pomerode. O Ni tem maior frequência de valores
significativos em torno da Bacia de Campo Alegre e da região de Piên, fora da região do domo, demostrando ser
mais um controle litológico do que estrutural. Na análise multivariada as amostras de sedimento de corrente
apresentaram seis fatores, responsáveis por 74,45% da variância do sistema. Destacam-se os fatores 2, 5 e 6. O
fator 2 representa a concentração de elementos incompatíveis fora do domo e de minerais pesados como zircão e
magnetita dentro do domo. O fator 5 corrobora o controle estrutural da concentração de Mn e Co dentro do
domo. O fator 6 é representado pelo Fe e se concentra dentro do domo, local de maior ocorrência dos BIFs. De
modo geral os elementos demonstraram um maior controle estrutural do que litológico, e em alguns casos estão
controlados por ambos. A estrutura do Domo de Pomerode e os lineamentos magnéticos de 1ª ordem se
mostraram condicionantes da distribuição dos elementos, limitando ou concentrando os mesmos, tanto por
inclusão quanto por exclusão.
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No final da década de 1970, a CPRMexecutou o Projeto Bodocó cujos trabalhos prospectivos incluíram
geofísica terrestre, trincheiras e furos de sondagem com profundidade de até 340m. Descreveram um conjunto de
lentes de rochas tais como clorititos, tremolititos, peridotitos sendo hospedeiras de cromititos e de
ilmenomagnetititos maciços. Este conjunto de rochas foi definido como “Complexo Metamáfico-Ultramáfico da
Fazenda Esperança” (CMUFE). O CMUFE apresenta-se afetado por um forte controle estrutural
relacionado com a Zona de Cisalhamento Externa, feição estrutural que desenha uma dobra antiforme com
caimento para nordeste e que limita o fragmento Icaiçara do Grupo Cachoeirinha. Os dados estruturais
obtidos sugerem que a deformação mais pervasiva impressa nos litotipos máfico-ultramáficos se deu em um
regime inicialmente compressivo, provavelmente durante a inversão da bacia Cachoeirinha durante o evento
brasiliano, com o tensor principal na direção NW-SE e transporte tectônico para SE e os corpos máficosultramáficos alinhados e sendo rompidos/boudinados ao longo do trend de direção NE, que posteriormente
evoluiu progressivamente para um regime transcorrente. A interpretação do CMUFE dos dados disponíveis, o
classifica como um relicto ofiolítico possivelmente marcando uma zona de sutura, tendo paragênese reliquiar de
eclogitos tipo C descrita em rochas classificadas como retroeclogitos. Estes ofiolitos possuem características que
os diferem ligeiramente de crostas oceânicas do tipo MORB sendo que, uma possível interpretação seria de os
mesmos constituírem pequenos corpos máficos- ultramáficos intrusivos em ambiente de suprasubducção. No
âmbito do projeto Ouro e Metais Base no Oeste de Pernambuco espera-se evoluir na idade de colocação dos
corpos e levantamentos geofísicos terrestres que irão contribuir para a interpretação geotectônica e para o
modelamento dos corpos mineralizados.
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O Estado da Bahia apresenta importantes distritos manganesíferos, e especificamente, a região oeste apresenta a
maior concentração de minério de manganês gerado em condições sedimentares, hidrotermais e supergênicas no
nordeste brasileiro, frente às recentes descobertas de metais raros (tálio, cobalto e escândio) associados. O depósito
de Mn-Tl do Vau da Boa Esperança, ocorre a oeste da cidade de Barreiras e, geologicamente, situa-se junto a
sedimentação marinha que recobriu o Cráton do São Francisco de idade neoproterozoica, com litotipos compostos
por rochas metacarbonáticas, metapelíticas e metareníticas das Formações Serra da Mamona e Riachão das Neves,
formando o Grupo Bambuí, margeado pelo Orógeno Rio Preto de idade meso a neoproterozoica. Na porção
superior, a área é marcada pela sedimentação essencialmente continental, de caráter flúvio-eólico, representada
pelas Formações Posse e Serra das Araras do Grupo Urucuia de idade neocretácea. As mineralizações estão
correlacionadas tectonicamente às estruturas transpressivas neoproterozoicas de trend NE-SW e encaixadas
majoritariamente na descontinuidade entre as rochas do Grupo Bambuí com o Grupo Urucuia. As concentrações
manganesíferas presentes na região Oeste da Bahia apresentam como tipos: (i) rocha hospedeira (protominério),
(ii) veios de manganês preenchendo fraturas, (iii) minério denso sem quartzo visível, (iv) arenitos impregnados
por óxido de manganês, (v) minério de manganês em plaquetas, e (vi) crostas lateríticas ferro-manganesíferas.
Com o mapeamento geológico em escala de detalhe na região do Vau da Boa Esperança foi possível constatar a
presença de uma foliação de direção N240º/32ºNW, associada com a Zona de Falha Rio de Ondas, de caráter
dextral que truncam as unidades metapelíticas da Formação Serra da Mamona. Associado com a Zona de Falha
Rio de Ondas tem-se juntas e fraturas que hospedam veios de manganês contendo metais raros. Esses planos de
fraturas possivelmente refletem superfícies R` e R, subsidiárias da zona de falha destrógera regional. Em relação
aos processos mineralizadores, a concentração primária deste depósito se deu em ambiência plataformal marinha,
em condições oxidantes e redutoras, e durante os eventos deformacionais houve atuação iminente de processos
hidrotermais, e posteriormente predominou a ação de processos supergênicos. Em termos evolutivos, a formação
do minério denso e os arenitos impregnados por óxido de manganês, se deu no limite Eoceno-Oligoceno (posterior
ao desenvolvimento da superfície Sul-Americana), o processo de saprolitização da Formação Posse, consequente
formação do minério de manganês em plaquetas, ocorreu no Mioceno-Plioceno (associado a superfície Velhas), e
a formação das crostas lateríticas ferro-manganesíferas na forma de pavimentos, associadas as coberturas
eluvionares, se deu no limite Plioceno-Pleistoceno (associada a superfície Paraguaçu), sendo regidas pela forte e
atuante atividade neotectônica, na compartimentação morfotectônica da região de Barreiras. Praticamente são
muitos os controles envolvidos no entendimento da gênese destas mineralizações, sendo eles estratigráficos,
geoquímicos, estruturais, mineralógicos, enfim, as recentes descobertas de metais raros associados com veios de
manganês no Vau da Boa Esperança sugere um controle estrutural para a canalização das soluções hidrotermais,
que posteriormente sofreu a ação da supergênese, regida pela atuação da neotectônica.
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A cidade de Pontes e Lacerda está situada a sudoeste do Cráton Amazônico, fronteira Brasil-Bolívia,
do Grupo Aguapeí, considerada uma importante região aurífera que está associada à evolução tectono-termal
mesoproterozoica. O trabalho tem como objetivo delimitar as unidades litoestratigraficas e os principais
controles estruturais regionais da sede de Pontes e Lacerda em Mato Grosso, para tal, foi realizada
fotointerpretação. A área de estudo está situada no arcabouço tectônico da Faixa Aguapei-Sunsás
(mesoproterozoica), componente da Província Sunsás, a mais nova província geocronológica a compor o
Cráton Amazônico. Após a elaboração do mapa litoestrutural foram delimitadas cinco zonas homólogas, e a
partir disso foi possível descrever os principais conflitos e riscos ambientais, além, do potencial econômico
das unidades presentes na área de estudo. A partir da análise do mapa notou-se três unidades aflorantes na serra
adjacente ao município (à leste) as quais exibem forte controle estrutural, marcado por lineações quilométricas
NNW-SSE e NW-SE, correspondes às estruturas primárias verticalizadas do Grupo Aguapeí (orientações):
S0/S1 =N171/51, que são truncadas por veios de quartzo de orientação principal N185/50, hospedeiros de
mineralizações auríferas. Na região arrasada, domina o modelado de acumulação, com poucas estruturas
aparentes, quando não estão encobertas pelos colúvios e aluviões. Na área urbana de Pontes e Lacerda notouse construções de moradia e empreendimentos como pesque-pague entre outros ramos empresariais situados
no entorno da margem de rio Guaporé, local de principal fonte hídrica para a região. As margens dos rios e
córregos são classificadas como APP (área de preservação permanente), que são amparadas pela legislação
ambiental brasileira, sendo assim, uma área proibida para construção, pelo fato da mata ciliar auxiliar na
diminuição de vários riscos ambientais gerados para a população. Um dos constantes riscos que ocorriam na
região eram os alagamentos, por esse motivo houve a elaboração do projeto em 2001 da construção da UHE
Guaporé para aproveitar esse volume de água disponível na região, após a construção da usina foi possível
diminuir a constante inundação ocorrida na cidade devido ao controle de vazão do rio. Um outro ponto a ser
observado do Grupo Aguapeí foi a degradação gerada sobre os colúvios proximais depositados no modelado
de acumulação e em interação direta com os aluviões que se encontram nos arredores da cidade, essa
degradação foi gerada pela expansão urbana da população acarretando na descaracterização da serra, além
disso, tem a agricultura e pecuária no entorno da área, essa degradação tende a acarretar um aumento de
movimentos de massa (orientações) N15 a N40, podendo gerar um grave acidente com os moradores que
vivem nessa área. Na área rural tem a presença de mineração em vários pontos do município, com uma
mineradora lavrando de forma regulamentada, segundo a legislação atual do Brasil, em contraste, garimpeiros
retiram o minério aurífero de forma clandestina, gerando a contaminação e degradação de forma desordenada.
Notou-se a importância que a estrutura regional presente no Grupo Aguapeí tem para economia local através
das mineralizações auríferas, durante a extração do minério é necessário a supressão da vegetação deixando a
área propensa ao deslizamento e quedas de blocos.
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Morro da Mina is a manganese mine located in the southern portion of the São Francisco craton, in
Conselheiro Lafaiete, state of Minas Gerais, Brazil. The Mn ore is a carbonate-silicate metamorphic rock
predominantly composed of rhodochrosite and spessartine, free of deformation and mainly granoblastic. The
overall orebodies structure resembles 10 - 60 m thick boudins wrapped usually by graphite schist, less
commonly by granitic rocks and amphibolite. The relative crystallization ages of the rock components and
insights about Mn enrichment were defined by microstructural relationships with aid of optical and electronic
microscope studies, as well as energy dispersive spectrometry (EDS) analyses of Mn-bearing minerals in
graphite schist samples from the open pit mine. The most striking fabric is a pervasive foliation in local
lithologies that may be related to the NW-trending Congonhas-Itaverava regional lineament. The graphite schist
is dark-gray with bright metallic luster, and where graphite abounds schistosity is pervasive. It is a fine- to
medium-grained rock with parallel to anastomosing foliation that dips preferentially 82° SW. The cleavage
domain is mainly composed of graphite, pyrrhotite, muscovite and actinolite. Spessartine, quartz, albite and
titanite constitute microlithons domains. Pyrrhotite is elongated and may be associated with other less common
sulfide-bearing minerals, such as chalcopyrite. Quartz and albite show isogranular granoblastic texture. Quartz is
also porphyroclastic in a core and mantle microstructure. Titanite and spessartine are porphyroblastic, with the
former parallel to the foliation and rotated. In addition, titanite is commonly associated with actinolite in a
decussated spotted to sieve texture that cuts the foliation. Spessartine is embedded in the graphite-pyrrhotite-rich
foliated matrix showing symmetric pressure shadows composed of quartz and pyrrhotite. Spessartine is also
rotated with decussate pyrrhotite inclusions, as well as trails of graphite inclusions and overgrown boundaries;
relict foliation is preserved in the inner parts of spessartine. Graphite schist also displays crosscutting, late
pyrrhotite veinlets. Therefore, according to structural and petrographic characteristics, minerals have been
allocated to different stages of development. It is suggested that quartz, albite, titanite and spessartine are pre- to
syn-kinematic. All components of the foliated matrix, as well as titanite and spessartine, are classified as synkinematic based on the deformation and inclusion patterns. The post-kinematic minerals are related to two
different stages. The first typifies decussate overgrown actinolite, titanite and spessartine, while the late stage is
characterized by crosscutting pyrrhotite veinlets. The sequence of development of minerals in graphite schist,
including Mn-bearing phases, in association with three main stages indicates that Mn enrichment at Morro da
Mina was pre to syn-, syn-, and post-kinematic in relation to the main regional deformational event.
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Education Personnel - Brazil (CAPES) - Finance Code 001. We thank the help from Professor Manoel Teixeira
da Costa Research Center (CPMTC), IGC, UFMG. We appreciate the support from Morro da Mina and Mineral
Development Center, Vale.

224

CONTROLE ESTRUTURAL DAS MINERALIZAÇÕES DE OURO E COBRE ASSOCIADAS AO
COMPLEXO OFIOLÍTICO PALMA, TERRENO SÃO GABRIEL, RS
Luis A. C. Maciel1; Karen C. J. Pires1; Eduardo A. L. Mesa2
1 - ANM - Agência Nacional de Mineração, Rua Washington Luiz, nº 815/4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS,
90010-460. E-mails: luis.maciel@dnpm.gov.br e karen.pires@dnpm.gov.br
2 - UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Campus São Leopoldo, Endereço: Av. Unisinos, n° 950, Cristo
Rei, São Leopoldo, RS, 93020-190. E-mail: dudumesa@gmail.com

O Complexo Ofiolítico Palma constitui uma sequência metavulcanossedimentar com predomínio de rochas
máfico-ultramáficas intercaladas com pelitos e rochas sedimentares de origem química (cherts e calcários)
metamorfisadas na fácies xistos verdes a anfibolito. A sequência de rochas encontra-se polideformada com três
fases de deformação, sendo a fase D1 correlacionada a planos de foliação dispostos segundo a direção NE-SW,
que representam uma xistosidade de baixo ângulo (N65°-80°E/35°-40°NW), provável remanescente de zonas de
empurrão. A segunda fase de deformação D2 compreende uma fase de deformação dúctil não coaxial
representada por zonas de cisalhamento de escala regional, bastante características em escala de afloramento. As
principais feições deformacionais relacionadas à fase D2 compreendem faixas de cisalhamento com larguras que
variam entre 100 e 150 metros e extensões quilométricas, dispostas segundo a direção NE-SW, com predomínio
de foliações milonítica e protomilonítica N35°-55°E/60°-80°NW. Nestas faixas é típica a ocorrência de
estruturas do tipo pods de deformação e megaboundins, cuja identificação é mais evidente nas rochas
ultrabásicas representadas por xistos magnesianos que exibem pods de serpentinitos. Estes pods, com dimensões
centimétricas a métricas, exibem texturas subangulosas a subarredondadas que, por vezes, se confundem com
brechas vulcânicas deformadas. As zonas de falha dispostas segundo a direção N180°E/60°-70° seccionam o
trend principal de cisalhamento NE-SW e representam uma fase D3. Tanto as zonas de cisalhamento D2 como
as zonas de falha D3 criaram condições para a percolação de fluidos hidrotermais com geração de processos
mineralizadores para ouro e cobre identificados em alguns garimpos na região. Exemplos dos garimpos citados
compreendem Terra Santa, Cerro Branco e Cerro do Ouro. Nas zonas de alteração hidrotermal são identificados
processos de alteração hidrotermal compreendendo cloritização, sericitização, silicificação, potassificação,
carbonatação e sulfetação (calcopirita e pirita) dominantes, que podem corresponder a superposição de diferentes
eventos e ou estágios de alteração hidrotermal com processos de mineralização associados. As zonas e os halos
de alteração com sufetação associada são tanto do tipo disseminado como maciço. Concentrações de cromo e
níquel foram encontrados nos pods de deformação associados às rochas ultramáficas, porém até o momento são
consideradas anomalias litológicas, pois não foram identificados intervalos mineralizados com presença de
cromita e/ou pentlandita. No ano de 2016 a CPRM notificou sobre uma ocorrência de Zn-Pb-Cd (Ag) no arroio
Lajeado, na região do Passo do Ivo, que compreende uma sequência análoga ao Complexo Palma. A gênese das
mineralizações associadas ao Complexo Ofiolítico Palma é ainda tema controverso. Alguns autores defendem
uma origem singenética para as ocorrências a partir de fumarolas hidrotermais de fundo oceânico, e outros
advogam uma origem do tipo skarn. Mais recentemente, a partir de perfis regionais realizados em campo, os
autores identificaram a ocorrência de zonas de alteração hidrotermal com presença de magnetita em halos de
alteração associados a calcopirita e pirita controlados por zonas de falha de direção NE-SW e NW-SE, que
parecem estar correlacionados a garimpos e ocorrências de ouro e cobre na região da Palma, indicando a
possibilidade de ocorrência de depósitos do tipo IOCG.

225
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Os estratos mais expressivos do Triássico no Brasil correspondem aos da Formação Santa Maria, que ocorre no
Estado do Rio Grande do Sul. Esta unidade foi formalmente dividida em dois membros (Passo da Tropas,
arenito, e Alemoa, lamito). Esta Formação também foi bioestratigraficamente dividida em quatro cenozonas
(CZ): a CZ de Dicroidium, que compreende todo o Membro Passo das Tropas, e três CZs - de Dinodontosaurus
(inferior), de Santacruzodon (intermediária) e de Hyperodapedon (superior) - compreendendo todo o Membro
Alemoa. Na região da cidade de Santa Maria apenas a CZ de Hyperodapedon é efetivamente registrada e
existem atualmente duas hipóteses para a situação da CZ de Dinodontosaurus: (1) estaria sotoposta ao Membro
Passo das Tropas, contudo, ausente devida à erosão anterior à deposição deste Membro; ou (2) estaria sobreposta
ao Membro Passo das Tropas. Neste caso, o seu reconhecimento na região estaria impossibilitado devido à
ausência de qualquer fóssil indicativo ou estaria efetivamente ausente devido à erosão, embora não tenho sido
encontrada qualquer indicação de discordância. Recentemente, o Membro Passo das Tropas foi reconhecido
como composto por duas unidades areníticas distintas e discordantes denominadas São Valentim (inferior) e
Sarandi (superior). O objetivo do presente estudo é a proposição de uma terceira hipótese onde a CZ de
Dinodontosaurus estaria presente de modo relictual entre ambas as unidades São Valentim e Sarandi. Esta
hipótese implica em reconhecer duas sucessões de arenito+pelito na região da cidade de Santa Maria,
compatíveis com o padrão geral recentemente proposto onde são atualmente reconhecidas três distintas
sucessões de arenito+pelito para a Formação Santa Maria como um todo. Assim, discute-se as consequências
nomenclaturais de existirem três níveis de arenitos descontínuos (e alocrônicos) atualmente entendidos como
Membro Passo das Tropas assim como três níveis de pelitos descontínuos (e alocrônicos) entendidos como
Membro Alemoa. É ainda observado a influência das megamonções triássicas como sendo a origem da grande
quantidade de água responsável pelas condições tafonômicas peculiares, com fósseis de vertebrados preservados
em posições contorcidas, já que o ambiente tem sido interpretado como bastante árido.
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A Formação Rio Bonito é de conhecida importância econômica devido ao seu significante volume de
carvão, porém, a sua queima para geração de energia gera um produto secundário, as cinzas volantes. Este
subproduto é utilizado pela indústria como matéria-prima para a produção de cimentos. As cinzas volantes
possuem propriedades pozolânicas similares ao das cinzas vulcânicas, portanto, alguns indícios dessa pesquisa
apontam que esses materiais eram originalmente cinzas vulcânicas. Os tonsteins da Formação Rio Bonito, bem
como outros níveis de cinza vulcânica da bacia do Paraná, são tradicionalmente atribuídos ao vulcanismo
Choiyoi, que ocorreu na costa oeste do paleocontinente Gondwana. Neste estudo, com o objetivo de identificar a
proveniência das cinzas vulcânicas da Formação Rio Bonito, foram analisadas 10 amostras de cinzas e uma de
carvão, a partir da composição geoquímica e da assinatura de espectroscopia de reflectância da matriz. As
amostras apresentam uma matriz constituída por kaolinita, reconhecida por espectroscopia de reflectancia pelo
padrão em "W" entre os comprimentos de onda de 2,1 e 2,3 µm. Essa mineralogia é tipica de cinzas vulcânicas
alteradas em ambiente continental, porém, também foi reconhecida na amostra de carvão. A caulinita é reportada
em diversos estudos de caracterização dos carvões da Formação Rio Bonito. A composição quimica dos
tonsteins, obtidas por fluorescencia de raios x e espectroscopia de massa apontan para uma afinidade com rochas
que variam de riodacito a basaltos alcalinos (baseado no teor de Zr, TiO2, Nb e Y), composição compatível com
o Choiyoi. Análises de elementos traços imóveis (La, Nb, Y) indicam que as camadas de tonsteins tem, em parte,
a composição de ambientes compressionais, como é o caso do vulcanismo Choiyoi, porém, uma parcela
significativa das amostras apresentam uma afinidade com magmas pós- a tardi-orogênicos. A fonte majoritária
das cinzas é analoga ao Choiyoi (ambiente compresional), porém, os resultados mostram que as cinzas da
Formação Rio Bonito não possuem uma fonte. Uma possibilidade que precisa ser levada em consideração é de
que os sedimentos ordinários (não vulcânicos) podem ter sido depositados juntamente com as cinzas vulcânicas,
o que seria um fator de contaminação. De qualquer forma, o Choiyoi não pode ser a fonte das cinzas da
formação Rio Bonito, pois as idades são mais velhas do que o período reconhecido para o magmatismo (~280250 Ma). O magmatismo pré-Choiyoi é a mais provável como sendo a principal fonte para estas cinzas. A
assinatura de ETRs da amostra de carvão mostra muita similaridade com a das camadas de tonsteins.
Provavelmente grande parte das impurezas dos carvões que geram as cinzas volantes são originalmente cinzas
vulcânicas.
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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, com o objetivo de identificar a
assinatura de duas principais áreas fonte da região: o rio Ribeira de Iguape e a Plataforma Continental. Foram
selecionadas 29 lâminas de 5 áreas geograficamente distintas para se analisar as principais diferenças de
proveniência sedimentar. São elas: 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 e sua potencialidade para a análise de variedades. Os minerais mais abundantes na região são:
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 arredondado s a sub-arredondados. Os dados obtidos sugerem que a
foz do Rio Ribeira de Iguape e praia da Jureia sofrem forte influência da contribuição de rochas ígneas e
metamórficas, que contribuem com a alta porcentagem relativa de piroxênios e anfibólios nestas duas áreas. Já a
assembléia de minerais pesados encontrada no sul e centro da Ilha Comprida sugere um aporte sedimentar
diferente: os sedimentos são intensamente retrabalhados, 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 quantificação da assembleia de minerais pesados.
No caso da análise de variedades específicas, 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 zonamento 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. Dividiu-se o zircão em sete classes diferentes:
euédricos, subédricos angulosos, subédricos arredondados, anédricos angulosos e muito angulosos, anédricos
subangulosos, anédricos subarredondados e anédricos arredondados e bem arredondados. A maior quantidade
relativa de zircão euédrico nas porções a nordeste comprova que elas foram amplamente
influenciadas pelo Rio Ribeira de Iguape; em contraponto, a presença de zircão arredondado na Ilha Comprida é
evidência de aporte da Plataforma Continental.
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A construção de um arcabouço estratigráfico em sistemas vulcânicos é uma ferramenta importante para
o entendimento da colocação e dinâmica eruptiva de lavas, piroclásticas e de intrusivas rasas associadas. A
descrição sistemática fundamentada em litofácies e associação destas têm sido utilizadas na interpretação da
evolução espacial e temporal das sucessões vulcânicas. A Província Ígnea Paraná-Etendeka (PIPE) ocupa uma
área de aproximadamente 1,0 . 106 km2, sendo cerca de 90% na América do Sul e 10% na África, com uma pilha
vulcânica de até 1700 m de espessura. A província tem idade aproximada de 134,4 ± 0,8 Ma e é constituída
predominantemente por basaltos e andesitos basálticos com riolitos e riodacitos subordinados e níveis
sedimentares intercalados. A estratigrafia da província foi inicialmente estruturada com base em critérios
geoquímicos. Recentemente aplicou-se na porção sul da PIPE (Calha de Torres) e na Namíbia, dados de
arquitetura de fácies, dos aspectos morfológicos das lavas e das características petrográficas para construção de
uma proposta estratigráfica formal. Na Calha de Torres (RS) a proposta estratigráfica subdividiu a pilha
vulcânica em quatro formações: Formação Torres (FT), Formação Vale do Sul (FVS), Formação Palmas (FP) e
Formação Esmeralda (FE) que definem o Grupo Serra Geral (GSG). A FT é composta por basaltos do tipo
pahoehoe simples e compostos que sobrepõem os arenitos eólicos da Fm. Botucatu. A FVS é composta por
basaltos e andesitos basálticos do tipo rubbly pahoehoe sucedidos pela FP, constituída por domos de lavas,
derrames tabulares e sistemas complexos de alimentação dacíticos a riolíticos. A FE é formada por basaltos do
tipo pahoehoe simples e compostos semelhantes aos observados na FT. O objetivo deste trabalho é descrever os
métodos de aquisição de dados para interpretar as litofácies e associações no Monumento Natural Palanquinho,
localizado no distrito de Criúva, em Caxias do Sul, RS. As litofácies são de caráter descritivo e referem-se aos
atributos litológicos, texturais e estruturais identificados nos litotipos do Palanquinho. Estas são descritas com
base em um código com pelo menos duas letras, sendo uma maiúscula, que descreve a condição litológica
primária e outra minúscula que se refere aos aspectos estruturais e/ou texturais. O Cânion Palanquinho possui
uma extensão aproximada de 3 km, com altitudes variando de 740 m a 500 m e vertentes bem verticalizadas,
proporcionando uma ótima exposição do GSG. Nas cotas mais elevadas (740 m) foram preliminarmente
identificados condutos alimentadores da FP, semelhantes aos descritos nas regiões de São Marcos, Mato Perso e
Jaquirana-Cambará do Sul como vitrófiros oxidados, bandados e acinzentados, com foliação dominantemente
subvertical. Nas cotas em torno de 500 m afloram, conforme trabalhos regionais, rochas da FVS. O arcabouço
estratigráfico da área será construído através do levantamento de seções colunares, utilizando técnicas verticais
de rapel aplicadas no canionismo. Serão levantadas três seções colunares ao longo de 1,5 km do cânion,
espaçadas em 0,5 km e em escala 1:50, a fim de obter um detalhamento das diferentes litofácies e permitir a
coleta de amostras representativas. Posteriormente as diferentes litofácies serão agrupadas para interpretação dos
dados e possíveis correlações com as áreas adjacentes.
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Ediacaran microfossils were recently reported for the Camaquã Basin, southernmost Brazil. This original
and important discovery of body fossils indicates the presence of life forms in both marine and continental
depositional settings within a Proto-Gondwana context. The so-called Camaquã Basin records four volcanosedimentary episodes evolving from compressive to transpressional and transtensional tectonic regimes,
represented by Maricá Retroarc Foreland Basin, Bom Jardim Strike-Slip Basin and Santa Bárbara and Guaritas
transtensional rifting, developed during the late stages of the Pan-African-Brasiliano orogenies. Through
palynological preparation for extraction of large Neoproterozoic acanthomorph acritarchs acid-insoluble
microfossils were recovered from the first three units of the basin. Techniques as scanning electron microscopy
(SEM) and X-ray micro-tomography imagery (IMX), besides the usual transmitted light microscopy, enabled the
identification of the morphology of organic-walled microfossils. Sphaeromorphs acritarchs, such as
Leiosphaeridia sp. and Lophosphaeridium sp., as well as acanthomorphic microfossils, such as Tanarium sp. and
Germinosphaera sp., were extracted from the Maricá Group (marine succession) as well as from the Bom Jardim
and Santa Bárbara groups (lacustrine settings). The specimens are related to the Kotlin-Rovno and Late
Ediacaran Leiosphere Palynoflora (LELP) assemblages. However, distinct from the usual occurrences, this case
study reports Neoproterozoic cosmopolitan communities living in marine (basal unit) and lacustrine (middle
units) settings. As shown through petrographic and palynological analyses acritarchs are usually associated with
bacterial mats, suggesting a close relationship between both components of the Camaquã Basin Biota. This first
finding of body fossils in the Camaquã Basin brings new information about the Ediacaran fossil record of South
America and fill some gaps on microfossil distribution in a Proto-Gondwana context.
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Há muito está estabelecido que as glaciações Pleistocênicas foram controladas por ciclos orbitais, e cada
vez mais estudos mostram similaridades entre essas glaciações e a grande glaciação que ocorreu no final do
Paleozoico, conhecida como Late Paleozoic Ice Age (LPIA). Ciclos orbitais estão relacionados a variações na
órbita terrestre ao longo do tempo e exercem importante controle em mudanças climáticas como períodos glaciais
e interglaciais por meio de alterações na insolação. Assumindo a hipótese de que ciclos astronômicos
condicionaram a deposição da sucessão sedimentar do Grupo Itararé, o qual registra o final da LPIA na Bacia do
Paraná, este estudo tem por objetivo (i) reconhecer ciclicidades preservadas nos ritmitos do Grupo Itararé na
porção sul da Bacia do Paraná e relacioná-las às suas forçantes e (ii) estimar taxas de sedimentação para a sucessão
estudada. As análises foram realizadas ao longo de um intervalo de 27 m de ritmitos de um testemunho de
sondagem perfurado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), inserido no contexto geológico do paleovale de
Mariana Pimentel, borda sudeste da Bacia do Paraná. Uma série de dados com intervalo de amostragem média de
2 cm foi construída utilizando dados de espectroscopia de reflectância no intervalo de comprimento de onda do
visível. A série de dados foi processada por análises de séries temporais e de estimação espectral, e mostram razões
entre frequências de 5,8:1,7:1, que são compatíveis com os parâmetros de excentricidade curta, obliquidade e
precessão, respectivamente. As variações de baixa frequência foram interpretadas como variações de condições
interglaciais e glaciais controladas pela excentricidade curta. Os intervalos com características interglaciais
resultaram na elevação do nível de base e, consequentemente, no afastamento da fonte de aporte sedimentar,
suportado pelos baixos valores de reflectância que correspondem a coloração mais escura e, portanto, sedimento
mais fino. Por outro lado, intervalos com características glaciais resultaram na queda do nível de base e,
consequentemente, na aproximação da fonte do aporte sedimentar. Isso é suportado por altos valores de
reflectância que estão associados a colorações mais claras e, portanto, sedimentos mais grossos. Por ser o ciclo
mais estável identificado, a excentricidade curta foi utilizada para estimar uma taxa de sedimentação para a
sucessão. A taxa estimada foi de 4,8 cm/ka, a qual está de acordo com estudos em ambientes marinhos rasos
associados a fiordes. O estudo mostra que a excentricidade desempenhou um importante controle na sedimentação
de ambientes glacio-influenciados em altas latitudes. Esse é compatível com as variações que influenciaram a
deposição dos ciclotemas Carboníferos em baixas latitudes, os quais sabe-se que foram controlados pelos
parâmetros de curta e longa excentricidade.
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O estudo da dinâmica fluvial recente possibilita insights importantes para a concepção de modelos de
evolução de relevo, a partir da análise dos domínios de erosão e deposição de um rio. A evolução geomorfológica
de uma bacia de drenagem é resultado de uma complexa interação entre diversos controles alogênicos
interdependentes, a saber, o clima, a eustasia, o tectonismo e a subsidência. Uma vez combinados, estes fatores
modelam a evolução estratigráfica da bacia e, entre outras coisas, são responsáveis pela criação de espaço de
acomodação e deposição fluvial. Neste estudo foram analisados cinco principais rios da margem leste do estado
do Rio Grande do Sul no intuito de promover uma discussão sobre os domínios de erosão e deposição existentes
em diferentes contextos litológicos e geomorfológicos. Os rios analisados foram escolhidos de forma a propiciar
uma comparação de contextos geomorfológicos distintos e característicos de diferentes regiões do Estado do Rio
Grande do Sul, sendo elas o Planalto (Rio dos Sinos e Rio Caí), a Depressão Central (Rio Jacuí) e o Escudo Sulrio-grandense (Rio Camaquã e Rio Piratini). O estudo utiliza modelos digitais de terrenos que fornecem dados
essencialmente geométricos, os quais são analisados sob uma perspectiva geológica evolutiva. Para tal, foram
utilizados diferentes softwares para tratamento de dados e concepção das redes de drenagem e dos diferentes tipos
de perfis longitudinais dos cinco rios selecionados. A combinação das informações obtidas nos perfis gerados
permitiu a individualização de domínios litológicos distintos e de knickpoints de interesse para o estudo da
dinâmica fluvial erosiva/deposicional. A dinâmica erosiva associada aos knickpoints, sejam eles oriundos do
contraste de litologias ao longo do perfil fluvial ou de processos tectônicos/eustáticos, contribui para a discussão
dos processos físicos atuantes e da história evolutiva das bacias de drenagem. Dentre os cinco rios analisados, os
rios do Planalto apresentam alguns knickpoints litológicos, enquanto o Rio Jacuí da Depressão Central flui sobre
um único tipo de substrato rochoso por uma grande distância. Já os rios do Escudo Sul-rio-grandense possuem
muitos knickpoints litológicos em virtude de fluírem por um substrato com maior diversidade litológica. Em
posições downstream, todos os rios analisados têm knickpoints gerados pela variação do nível relativo do mar que
indicam a erosão causada pelo último rebaixamento. O estudo de knickpoints permitiu delimitar alguns domínios
erosivos e deposicionais dos rios estudados e inferir modelos evolutivos para suas respectivas bacias de drenagem.
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A American Association of Petroleum Geologists – AAPG é uma organização mundial, fundada em
1917, com a finalidade de promover o desenvolvimento científico e de novas tecnologias aplicadas à indústria de
petróleo e gás natural. Possui uma série de programas, como por exemplo o Student Chapters (Capítulos
Estudantis), que possuem como objetivo estreitar os laços entre acadêmicos e a indústria. Os Capítulos
Estudantis são uma forma de promoção de networking com profissionais do ramo dentro e fora da academia.
Em agosto de 2017 foi fundado o Capítulo Estudantil da AAPG na Universidade Federal do Pampa (Unipampa
AAPG Student Chapter) envolvendo os cursos de graduação em Geologia e Geofísica. A Unipampa está
localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde ocorrem duas importantes bacias sedimentares.
A Bacia de Pelotas, com porção onshore e offshore, é considerada uma nova fronteira exploratória; e a Bacia
do Paraná, continentalizada e que contém importantes sistemas petrolíferos convencionais e nãoconvencionais. A fundação do Capítulo Estudantil teve como intuito proporcionar a expansão do conhecimento
relacionado à geologia do petróleo para a comunidade externa e acadêmica. O presente trabalho tem como
objetivo relatar as atividades promovidas pelo capítulo estudantil desde sua fundação. As ações realizadas
foram palestras, minicursos e atividades de ensino e pesquisa. Os palestrantes convidados são oriundos das
Universidades de Lisboa, do Vale do Rio dos Sinos, Federal do Pampa e da empresa Halliburton, que expuseram
temas ligados a estratigrafia de sequências para exploração de recursos naturais, icnologia, e ao papel do
geólogo e geofísico na indústria do petróleo. O capítulo estudantil participou na organização de eventos como a
II Semana Acadêmica Integrada da Unipampa – Campus Caçapava do Sul, onde foram promovidas uma série
de atividades relacionadas às Geociências. Cinco estudantes do Unipampa AAPG Student Chapter
participaram do Imperial Barrel Award (IBA) em 2018, uma competição anual de análise e avaliação de
bacias petrolíferas. Os estudantes trabalharam com um grande volume de dados sísmicos e de poços,
desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe, com softwares amplamente usados na indústria e com temas
de geologia do petróleo. Considerando todas as atividades realizadas pelo capítulo, mais de quinhentas pessoas
foram atendidas, entre estas, estudantes de graduação e professores de geologia e geofísica, funcionários de
companhias petrolíferas e comunidade externa. Ao longo do primeiro ano do capítulo estudantil, notou-se um
aumento na quantidade de alunos interessados em Geologia do Petróleo. Outro ponto importante foi o aumento
da visibilidade da Unipampa, tanto no meio acadêmico, como na indústria. Para os próximos anos, espera-se
que as atividades do capítulo estudantil tenham continuidade, fortalecendo os vínculos institucionais entre
estudantes e empresas. As ações têm resultando no aprimoramento da formação de recursos humanos para a
indústria de óleo e gás, no desenvolvimento científico da Unipampa e consequentemente da região do Pampa
Gaúcho.
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IDENTIFYING MICROFOSSILS FROM LONTRAS SHALE HORIZON USING PETROGRAPHIC
THIN-SECTION
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The Lontras Shale Macrofossiliferous Horizon (LSMH), a Cisuralian (ca. 298.9-272.9 Ma) marine
Konservat-Lagerstatten at Campaleo outcrop (26°09’30,22”S, 49°48’52,82”O), comprises a remarkably
preserved fossil assemblage from Paraná Basin, south of Brazil, belonging to Itararé Group, Lontras Shale
Member. The LSMH assemblage includes fishes (actinopterygian and chondrichthyes), conodont complete
natural feeding apparatuses, poriferans, brachiopods, annelids with soft tissues, crustaceans (Malacostraca and
Ostracoda), insects, fossilized wood, cuticles, amber, ammonoids, coprolites, among many unidentified fossils.
Although the fossil content and paleoenvironmental analyses of the LSMH has been published since 80’s, the
presence of some microfossils as for example foraminiferans, still controversial among the scientists, creating
disagreements about its questions. Then, here aiming to identify microfossils from LSMH without the chemical
procedures, a non-destructive technique was applied to a petrographic thin section from the sublevel 3B with
minimal sample preparation and that do not consume or alter the specimen of interest during the analysis. The
sample is mainly composed by isolated fragments and well-preserved spicules, ostracodes, foraminiferans, and
other undetermined bioclasts. All the spicules have similar morphological characters, exhibiting elongated shape,
dark color, opacity and measuring, at most, 3.0 mm. Ostracods were found in oblique and parallel section due to
the cut direction of the laminae with specimens displaying curved shape, light and dark color, opacity and
measures varying from 0.3 to 0.9 mm, the valves can be in pairs or detached. Fragments and complete carapaces
of Foraminiferans were observed in different scales (0.5 to 0.8 mm), the bodies can be spherical, strained or
gnarled, presenting siliceous composition. Bioclasts of indescribable origin are seen in large quantities,
exhibiting curve and straight structures in sundry sizes. Other inorganic matters have difficult interpretation due
its small dimension. Dark-colored material present in the thin section mask fossil details, as morphology and
composition, reducing their visibility. However, the use of transmitted light proved to be effective in facilitating
the visualization of the specimens. For being a shale rich in organic matter, the identification of the fossils
comes to be real puzzling, precluding better results. Despite the complications, it was possible to describe the
microfossiliferous assemblage, data that can be useful to future paleoenvironmental, oceanographic and climatic
characterization of the study area.
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MAGNETOSTRATIGRAPHY OF PASSA DOIS GROUP AND PIRAMBOIA FORMATION
(PERMIAN-TRIASSIC?) IN THE NORTHEASTERN PORTION OF PARANÁ BASIN, BRAZIL
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The Passa Dois Group of Paraná Basin (central-southeastern South America) documents the onset of
continentalization during the Permian. Due to conflicts in stratigraphic correlation between uppermost Passa Dois
Gr. and following Piramboia Fm. in different sectors of the basin, to the lack of index fossils (scarce in these
continental and oxidated sediments), and to the few available radiometric datings, the chornostratigraphy in this
interval is not well stablished so far. In the northern part of the basin, close its former margins, a detritic layer
(“Porangaba bed”) generally separates, in cores and outcrops, the top of Passa Dois Gr. from the bottom of the
Piramboia Fm., suggesting the occurrence of erosion. Detrital zircons from “Porangaba bed” provided a U-Pb age
of 253 ± 3.0 Ma, very close to Permian-Triassic boundary. Lithological features and subsurface correlations
suggest stratigraphic correspondence between Piramboia Fm. (northern portion) and Santa Maria and Caturrita
fms. (southern portion), Late Triassic and Jurassic, respectively. Jurassic to Cretaceous ostracodes from an outcrop
in the northern portion of the basin support this interpretation. Close to basin depocenter, however, the boundary
between the Passa Dois Gr. and the Piramboia Fm is not so clear and seems to be transitional, which means
Piramboia Fm., in this area, is in continuity with Permian strata of Passa Dois Gr. In the southern portion of the
basin, there are records of Permian tetrapod tracks in Piramboia Fm, supporting this interpretation. In order to
clarify these chronostatigraphic ambiguities around the Permian-Triassic boundary, we applied paleomagnetism
to build a magnetostratigraphy for the Passa Dois Gr. and the Piramboia Fm and to provide new chronologic
constraints by correlating our magnetozones from the Parana basin with the reference international scale of
magnetic polarities (GPTS). Nine normal magnetozones and eight reverse magnetozones were found. The Irati,
Serra Alta, and the bottom of the Teresina/Corumbataí fms. belong to the Kiaman Reverse Polarity Superchron.
The sediments of the Teresina/Corumbataí Fm. documents the beginning of Illawarra Mixed Polarity Superchron,
with an attributed age of ca. 265 Ma. Magnetochronology in the Teresina/Corumbataí Fm. is consistent with the
available U-Pb ages of 269.0 ± 2.0 Ma in detrital zircons from Serrinha Mb. of Rio do Rasto Fm. (close to
depocenter of the basin), 265.5 ± 2.2 Ma in an ashfall level from Gai-As Fm. (Namibia) and 253 ± 3.0 Ma in
detrital zircons from “Porangaba bed”. The paleomagnetic pole for Teresina/Corumbataí Fm. follows the South
American Apparent Polar Wander Path during Permian. Two different age models indicate average sedimentation
rates of 11.3 m/Ma and 14.5 m/Ma for the upper Permian in the northern part of the Parana Basin. Dominant
magnetic mineralogy include magnetite and hematite, with subordinated iron sulfides like greigite.
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CARACTERIZAÇÃO PALEOAMBIENTAL E DO EFEITO TERMAL NA FM. SERRA
ALTA POR MEIO DA ANÁLISE DE PALINOFÁCIES EM TAIÓ, SANTA CATARINA
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A região de Taió, Santa Catarina, possui um amplo registro estratigráfico da Bacia do Paraná, com
pacotes desde o Grupo Itararé até os depósitos do Grupo Passa Dois (GPD - Sequência Gondwana I), além de
inúmeras intrusões ígneas do Grupo Serra Geral (Sequência Gondwana III). Essa diversa exposição
vulcanossedimentar permite seu uso em estudos de análogos das interações observadas nos depósitos off-shore
brasileiro. Assim, considerando a exposição observada no afloramento ITC5 (27°01' 41" S - 50° 06' 01" W),
realizou-se a quantificação do conteúdo palinológico por meio da análise de palinofácies afim de caracterizar
o paleoambiente deposicional e o possível efeito térmico. O afloramento compreende um folhelho cinza da
Formação Serra Alta (Grupo Passa Dois - Capitaniano inferior (265 Ma) e o Wordiano inferior (268 Ma), em
contato com um dique de diabásio de aproximadamente 6 metros de espessura. Essa Formação é composta
predominantemente por folhelhos cinza claro a escuro com laminações finas, característicos de ambiente
marinho de baixa energia. Foram coletadas quatro amostras do folhelho: ITC5-1 (dez metros do contato com
o dique); ITC5-2 (sete metros do contato); ITC5-3 (um metro do contato) e ITC5-4 (no contato com o dique).
As amostras foram submetidas a processamento palinológico padrão, no qual a matriz mineral foi removida
com HF e HCl, as etapas de oxidação e centrifugação não foram realizadas. Posteriormente foram
confeccionadas lâminas com o resíduo orgânico (fração entre 10 e 250 μm). O material palinológico foi
analisado em microscópio com luz transmitida e luz ultravioleta incidente (fluorescência), sendo que foram
contados um total de 300 partículas por lâmina. As lâminas próximas ao contato (ITC5-3 e ITC5-4)
apresentaram material totalmente escurecido, “queimado” o que impossibilitou a distinção entre os tipos de
querogênios, além de ausência de fluorescência. Em contrapartida nas lâminas ITC5-1 e ITC 5-2 possui boa
diversidade e preservação de seu conteúdo palinológico. Apesar de ambas apresentarem condições de
preservação semelhantes, a amostra ITC5-2 não possui fluorescência na lâmina. Na lâmina ITC5-1 foram
identificados os três principais grupos da matéria orgânica, sendo 50% de palinomorfos, 47,77% de fitoclasto
e 2,23% de matéria orgânica amorfa (MOA). Na lâmina ITC5-2, também há um predomínio de palinomorfos
(56,67%) em relação aos fitoclastos (41,66%) e a matéria orgânica amorfa (1,67%). Os dados plotados no
diagrama ternário FMP (Fitoclasto- MOA- Palinomorfo) indicam que a deposição ocorreu em um ambiente
transicional entre plataforma óxica heterolítica (plataforma proximal) e plataforma óxica dominada por lama
(plataforma distal). Tal interpretação condiz com os valores obtidos também no Índice de Preservação de
Fitoclasto (6,81 para ITC5-1 e 6,56 para ITC5-2) indicando um equilíbrio entre um ambiente proximal e distal.
Em termos de efeito térmico observado, nota-se que a influência do dique foi 100% no primeiro um metro do
contato e que após sete metros, sua influência foi ausente ou limitada, visto a ausência de fluorescência no
ponto ITC5-3.
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The late Mississipian to Cisuralian Itararé Group encompasses multiple cyclic successions that have
been interpreted in terms of ice-sheet growth and decay. Recent papers have shown that during ice-minimum
intervals, non-glacial sedimentary environments developed due to the retreat of ice margins far away from the
shoreline. Here we examine a rare example in which an interglacial stage promoted the development of
vegetation and coal-forming environments, testifying climatic amelioration during the ice age. The studied
succession crops out in northeastern Paraná State covering the municipalities of the Ibaiti, Tomazina and
Wenceslau Braz. The interval corresponds to the middle part of the Taciba Formation, upper part of the Itararé
Group, to which an earliest Permian age is attributed based on palynology. The package is 8 to 40 meters thick,
has a minimum lateral extent of 40 km and is sandwiched in between two glaciomarine diamictite-rhythmite
units. Three facies associations can be defined, from base to top: prodeltaic mudstones, tide-influenced delta
front heterolithics and sandstones and tide-influenced delta plain sandstones. Prodeltaic deposits lie abruptly on
the lower diamictite unit and consist of faintly-laminated muds with scarce granule to cobble-sized dropstones,
with thickness ranging from a few centimeters to 4 meters. Tide-influenced delta front facies association forms a
coarsening/thickening, 7 to 20 m thick succession consisting of current rippled heterolithic strata (flaser,
lenticular and wavy bedding), sandstones with pervasive root traces and coal beds up to 0.5 m-thick. Tidal
signatures in delta front are pervasive and include flow reversals, heterolithic stratification and mud drapes on
ripple foresets. Granule- to pebble-sized dropstones take place locally and decrease in abundance upwards. Tideinfluenced delta plain facies association is a 4 to 15 m-thick, sandstone-dominated interval that conformably
overlies the delta front deposits. Trough and planar cross-stratified sandstones are the dominant facies, while
massive, plane-parallel laminated and mud-draped sandstones, thin mudstones and trough cross-stratified pebbly
sandstones occur subordinately. The delta plain development and the upward decrease in the amount of
dropstones point to an ice-free shoreline, which favored the development of a vegetated land represented by
relict elements from Carboniferous, i.e. Botrychiopsis and Cordaites, and the Gangamopteris-type glossopterid
leaves. The presence of these plant taxa suggest an earliest Permian (Asselian) age for the deposits analyzed
here.
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PALEODENDROLOGIA DA FORMAÇÃO PEDRA DE FOGO: RESULTADOS PRELIMINARES
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A produção de células de condução de seiva dos lenhos gimnospérmicos – as traqueídes – é controlada
pelos hormônios do grupo da auxina, responsáveis pelo crescimento lateral das plantas. Quando a secreção dos
hormônios se mantém elevada, o câmbio vascular é estimulado gerando traqueídes largas. Por outro lado, se a
concentração destes fitohormônios está baixa, o câmbio produz células menores. A produção da auxina está
relacionada a fatores abióticos e bióticos, tais como temperatura média anual, sazonalidade, disponibilidade
hídrica, frequência de inundações e até mesmo herbivoria. Regiões onde existem contrastes significativos de
temperatura e umidade, com verões e invernos bem definidos, apresentam períodos de inibição do
desenvolvimento do caule, que desenvolvem anéis concêntricos distintos e contínuos marcados pela variação da
espessura das células do xilema. Períodos de seca ou enchentes severas podem dar origem às paradas de
crescimento do lenho, ocasionando anéis descontínuos. O predatismo e adoecimento também promovem
interrupção localizada do crescimento vegetal. Sendo assim, a análise do diâmetro das células xilemáticas pode
auxiliar a interpretação paleoclimática e paleoecológica das florestas fossilizadas. Recentemente, identificaramse lenhos gimnospérmicos petrificados em diversos afloramentos do Permiano da Bacia do Parnaíba.
Confeccionaram-se lâminas petrográficas a partir de 33 amostras coletadas em afloramentos da Formação Pedra
de Fogo, nos municípios de Nova Iorque e Duque Bacelar, localizados no Maranhão. Assim, este trabalho visa
analisar, quantificar e comparar amostras quanto à presença de interrupções no crescimento do xilema no âmbito
da paleodendrologia. A análise microscópica das seções transversais dos caules constatou interrupções de
crescimento em algumas amostras, marcadas por zonas não completamente concêntricas e persistentes, contendo
traqueídes com diâmetros radiais menores que o normal, indicando potencial para estudos dendroclimatológicos
e dendroecológicos. Essas interrupções de crescimento são comuns em árvores que crescem em um cenário
ribeirinho ou marginal, no qual estão protegidas contra a sazonalidade regional, em que as condições adversas
apenas causam pequenas variações no crescimento do câmbio vascular, incapaz de cessar por completo a
produção de células. Tais interpretações são corroboradas pela estratigrafia dos afloramentos portadores desses
lenhos, a qual indica que essas plantas viviam às margens de lagos grandes que eram eventualmente afetadas por
sistemas fluviais efêmeros existentes ao redor do corpo d’água. Também reforça essa interpretação a presença de
certas estruturas anatômicas em alguns taxa, como por exemplo, medulas septadas, característica típica de
plantas que cresciam nesses tipos de ambientes marginais. A ausência de anéis de crescimentos distintos nessas
amostras, interpretada em conjunto com os dados geológicos e anatômicos, permite inferir que as plantas da
Formação Pedra de Fogo viviam em um ambiente dominado por um regime de paleoprecipitação estável e
fracamente sazonal, o qual era favorável ao desenvolvimento relativamente contínuo das mesmas. Ainda, a
análise comparativa indica que não há diferença significativa nas condições de crescimento vegetal entre os
espécimes das localidades de Nova Iorque e Duque Bacelar, mostrando que condições
climáticas/paleoambientais similares preponderaram por uma ampla área da bacia durante o Permiano.
(CNPq PQ 312747/2017-9)
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SISTEMAS DEPOSICIONAIS E HETEROGENEIDADES ESTRATIGRÁFICAS DA
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A Formação Furnas, integrante do intervalo Siluro-Devoniano da Bacia do Paraná, foi anteriormente
dividida em três unidades informais: inferior, intermediária e superior. Dados de poços perfurados na bacia
indicaram a presença de gás na Formação Furnas, sugerindo a existência de um sistema petrolífero Ponta Grossa
– Furnas e tornando importante o endendimento das heterogeneidades dessa unidade arenosa. Mesmo após
diversos estudos feitos na formação ainda há divergências quanto ao seu ambiente deposicional, principalmente
em relação à unidade intermediária, pois esta é a mais heterogênea entre as três, sugerindo uma dinâmica
sedimentar mais complexa. Além disso, o período de deposição da formação coincide com o início da colonização
terrestre pelas plantas, fato que influenciou os processos sedimentares e faz com que os análogos atuais não sejam
adequados para interpretar registros daquele período. Este trabalho tem por objetivo a interpretação dos sistemas
deposicionais da unidade intermediária da Formação Furnas, assim como a caracterização das geometrias e
heterogeneidades dos elementos arquitetônicos, com base na análise de afloramentos de grande continuidade
lateral entre São Luiz do Purunã e Ponta Grossa, centro leste do estado do Paraná. Resultados obtidos permitiram
identificar duas fácies distintas: arenitos grossos a conglomeráticos com estratificação cruzada acanalada de médio
porte (fácies A) e siltitos arenosos heterolíticos com acamamento oblíquo de baixo ângulo, por vezes sigmóide ou
ondulado e com ondulações centimétricas internas (fácies B). As duas fácies encontram-se verticalmente
intercaladas, entretanto, horizontalmente, tanto em seção transversal quanto longitudinal, observa-se que a fácies
B é lateralmente descontínua e truncada mediante superfícies erosivas de baixo a alto ângulo pela fácies A. Os
resultados das paleocorrentes medidas indicam padrão unimodal com um fluxo preferencial para oeste, variando
entre N185 e N310 nas fácies A (X=243) e entre N181 e N350 na fácies B (X=245), sugerindo que as duas fácies
provavelmente compõem um trato longitudinal contínuo proximal-distal num contexto de barras de
desembocadura fluvial ou de maré. O mesmo é sugerido pela arquitetura de fácies observada em seções
longitudinais (ENE-WSW), em que estratos da fácies A se interdigitam com a fácies B à jusante. Na continuidade
da pesquisa serão descritos novos afloramentos e adquiridos dados de gamaespectrometria e permeabilidade a fim
de examinar propriedades petrofísicas das diferentes fácies. Espera-se que os resultados do presente trabalho
auxiliem no entendimento de heterogenidades que controlam a circulação de fluidos dentro das rochas estudadas.
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The Cisuralian Konservat-Lagersttäte Lontras Shale Macrofossiliferous Horizon (LSMH) has been intensely
studied due to its abundance, quality and variety of fossils. A detailed multiproxy work (palynological,
paleontological, geochemical and petrographic) have shown that its deposition has occurred at a restricted
marine environment with periods of sea-floor anoxia/euxinia and also intermittent photic zone euxinia,
associated with demelting cycles of the Late Paleozoic Ice Age on Western Gondwana. Detailed research
focuses on the distribution of fossil content and taphonomic processes are important to reconstruct and interpret,
form taphocenosis, fauna behaviors, and other paleoecological relationships in life assemblage. FossilLagersttäten, like LSMH, is fundamental in those surveys. Then, here we report a possible R-strategist behavior
from the sponge Waichelia mafrensis, found at the Campaleo Outcrop (UTM 7106224.47876 - 618470.938328)
at Mafra region (Santa Catarina State, southern Brazil). This new species has a conical to cylindrical body shape
compound of long monaxonic spicules (measuring 15-130 mm) and by rare hexactins and small monaxons
(measuring 0.11 to 0.20 mm), which allow us to assign it as Upper Paleozoic Protomonaxonid sponge. We have
recognized Waichelia only at the sublevels 2B, 3B, and 3D from the traditional division of Campaleo Outcrop.
At 2B, the specimens have measures varying from 65 to 113 mm in height. However, at sublevel 3B, W.
mafrensis shows minors size having measures varying from 13 to 46 mm. Then, at sublevel 3D, specimens with
biggers sizes return, with measures of 130 mm. Previous geochemical and paleoenvironmental works showed
little or subtle variations between these sublevels which cannot be considered an issue for the sponge distinct
development. Even with slight distinctions in the specimen preservation (phosphorization, pyritization or
carbonization), the main difference recognized where related to the discrepancy on the fossil content abundancy
(FCA), where on sublevels 2B and 3D, the FCA were about 6% of total of complete fossils of Campaleo
Outcrop, while the 3B sublevel comprises the maximum FCA and best preservation, with 41% complete fossils.
Is notable the opposite pattern between Waichelia mafrensis and the other animals found at LSMH, this
population shows a normal abundance curve with the apices at 3B sublevel, while the W. mafrensis appear with
major bodies in moments with low abundance in normal community (2B and 3D, being the dominant animal in
this benthic fauna), and three times smaller at the best moment for the others. Whereas this benthic normal fauna
can be an equilibrium population, limited by nutrient presence and suffering from environmental changes at
posterior moments of LSMH, and the W. mafrensis shows an opportunist behavior. The fast growth at the
moments of less resource, the dynamic population independence of the environment changes and rapid local
extinction are characteristics that make the Waichelia mafrensis a possible r-strategist opportunist.
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A Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) representa a porção emersa da Bacia de Pelotas e é constituída
por um sistema de leques aluviais adjacente ao embasamento cristalino, sucedido lateralmente por quatro
sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira. A existência de depósitos eólicos ao longo da PCRS ilustra
algumas das características da morfodinâmica costeira, moldada por eventos glácio-eustáticos
responsáveis por atividades transgressivas-regressivas durante o Quaternário. O presente trabalho concentrou-se
na análise morfoestratigráfica e sedimentológica de pequenos núcleos de paleodunas da planície costeira
adjacente aos municípios de Pelotas e Rio Grande, a fim de compreender a paleodinâmica eólica e o seu
significado na evolução costeira desta região. Foram observados 3 principais núcleos de paleodunas, nomeados
de acordo com as suas localidades: i) Núcleo Laranjal; ii) Núcleo Barra Falsa e; iii) Núcleo Povo Novo. A partir
da análise estrutural dos foresets, das superfícies limitantes e das morfologias remanescentes das macroformas
eólicas, foi possível definir a sobreposição de duas principais gerações de dunas. A primeira geração corresponde
a dunas do tipo seif, identificadas por cristas retas preservadas, estratificações cruzadas com superfície de
truncamento em “Z” e bimodalidade dos padrões de foresets (ENE-WNW). Esta geração registra paleodireção
resultante de migração para S-SE e seus depósitos são sobrepostos e delimitados por superfícies limitantes de
primeira ordem à terraços marinhos. A segunda geração é constituída pelo sistema de dunas atuais, resultantes do
retrabalhamento da primeira geração e corresponde a dunas do tipo barcana e barcanoide. Essa geração coincide
com a atual dinâmica eólica, onde a direção predominante de migração é variante para SW e, em menor escala,
para NW. A partir das relações morfoestratigráficas dos depósitos foi possível propor três principais estágios
evolutivos para esse sistema eólico. Estágio 01: subida do nível relativo do mar (NRM) local e geração de
sistemas de falésias sobre os depósitos de beach ridge da Barreira II. Estágio 02: início da sedimentação eólica
sobreposta às paleosuperfícies lagunares, originando a primeira geração de dunas com migração resultante para
SW. Nesse momento, a combinação do alto aporte sedimentar e proximidade à área fonte provavelmente foram
cruciais para o maior estágio de construção de macroformas eólicas, representadas por dunas do tipo seif. O
estágio 03 corresponde ao retrabalhamento das dunas fixas da primeira geração, influenciada por um regime de
ventos NE, e formação de dunas transversais da segunda geração, compondo a fácies eólica mais recente.
Considerando as dimensões destes sistemas, atualmente inativos, destaca-se aqui que além possíveis flutuações
do vento durante o Pleistoceno-Holoceno local, no qual influenciou o padrão dos campos de dunas costeiras, a
antiga proximidade destes sistemas com uma área fonte marinha e a sequente descida do nível do mar,
proporcionou a formação de depósitos do tipo cliff-top sob terraços lagunares e marinhos.
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De acordo com a literatura, sedimentos são partículas derivadas de rocha, ou de agentes biológicos, que
podem ser transportadas por um fluido. Estas partículas provêm da fragmentação das rochas por processos
físicos ou químicos e transportados pela água e pelo vento do lugar de origem até os rios e locais de deposição.
Desse modo, o estudo geoestatístico sedimentar na Bacia Hidrográfica do Arroio Pelotas (BHAP) visa realizar
um diagnóstico sedimentológico, com ênfase na região de Monte Bonito, por esta apresentar características
rurais com várias indústrias estabelecidas, considerando que a água subterrânea é utilizada em todas as
atividades, além do consumo humano, o que sugere o estudo qualitativo dessa água. A região de estudo se situa
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, entre as coordenadas geográficas O 52° 27’, S 31° 38’ e
O 52° 26’, S 31° 38’ e seu principal acesso é pela BR-392 que liga Pelotas aos municípios de Morro Redondo e
Canguçu. Geologicamente, segundo dados disponíveis pela CPRM, a unidade de estudo localiza-se sobre duas
importantes unidades morfoestruturais do estado do Rio Grande do Sul, na porção norte da bacia hidrográfica
encontra-se o Planalto Uruguaio Sul-rio-grandense, composto geologicamente por rochas ígneas plutônicas,
metamórficas e sedimentares, datadas do período Pré-cambriano. Na porção sul, em direção a sua foz, no Canal
São Gonçalo, situa-se a unidade denominada Planície Costeira que possui como morfoestrutura a Bacia
Sedimentar de Pelotas, do período Cenozóico.Os solos são compostos basicamente por argissolos brancoacinzentado, argissolos vermelho-amarelo na porção norte e os planossolos na porção sul. A captação hídrica
dessa bacia é feita através de poços artesianos que captam a água em profundidades que podem chegar até 15
metros. A perfuração desses poços tem sido uma alternativa válida para adquirir água potável, visto baixos
custos de manutenção e operação, além do fato da água extraída ser, geralmente, mais pura e com maior
porcentagem de sais minerais. Apesar das diversas vantagens oferecidas pelos poços artesianos, a adoção dessa
alternativa apresenta riscos relacionados a qualidade da água subterrânea. A presença de contaminantes no solo e
água podem decorrer de diversas atividades como mineração, agricultura convencional, imediações de
cemitérios e frigoríficos, depósitos irregulares de resíduos sólidos, entre outros, que a região apresenta. Nesses
casos a água poluída pode levar à transmissão de muitas doenças e até mesmo fatais, já que há chances de
transporte de substâncias tóxicas. Nessa perspectiva, será realizado um diagnóstico dos possíveis contaminantes
das águas provenientes de poços artesianos da área de estudo e motivado pelas características organolépticas que
a água vem apresentando e preocupando os consumidores da região. A pesquisa utilizar-se-á de metodologia
exploratória e qualitativa, onde serão coletados dados destinados à análise laboratorial. A área foi delimitada
com o auxílio do software Qgis. Os resultados obtidos servirão de subsídios para a busca de soluções efetivas
para o melhoramento da qualidade da água consumida pela população do local.
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Several publications have recently brought new insights on the distribution and stratigraphy of the
geological units mainly concerning the Serra Geral volcanics, in the Torres Trough, between the states of Santa
Catarina (SC) and Rio Grande do Sul (RS) in Brazil. This paleo depression was formerly connected to the Huab
Basin in NW Namibia, and on both sides a number of aspects regarding the paleogeography and stratigraphy still
need to be resolved. Some of the unknowns relate to the pre-volcanic scenario, for example: (1) in the Huab Basin
the Krone Member fluvial sandstones and conglomerates are overlain paraconformable by Cretaceous aeolian
sandstones of the Twyfelfontein Formation (correlated to the Botucatu Formation of Paraná Basin), and they share
similarities with the sandstones of the Guará Formation (RS), suggesting a genetic relationship. (2) Albin Ridge
conglomerates contain, in addition to clasts of Damara Belt and Karoo, intriguing clasts of unmetamorphosed
amygdaloidal basalts, suggesting a somewhat younger positioning concomitant with Etendeka volcanism. (3) The
red beds of the Uniab Mouth on the coast of Namibia were positioned in the "Tertiary" but are currently inserted
tentatively between the Triassic and the Jurassic. They could represent a stretch of what it would have been a braid
plain located between the Omingonde Formation, which crops out at the Waterberg Plateau (400 km east) in the
center of the country and the Santa Maria Formation, in the center of RS, thus both would be related. In this
scenario, these sandstones would have probably been deposited close to the northern edge of the basin. Another
unresolved deposits are (4) three aeolian sheets, of up to 25 m preserved cumulative thickness, occurring on top
of the Gamsberg Plateau. This plateau forms a table mountain that reaches 2,350 m of altitude, and is herewith the
second highest elevation in Namibia. It is located 280 km south of the southern limits of the Etendeka Group. The
aeolian sand sheets that form the plateau cap unconformably Neoproterozic rocks, and they may either correlate
with the Upper Jurassic Etjo Formation exposed at the Waterberg 300 km to the East, or with the Early Cretaceous
Twyfelfontein Formation of the Etendeka Plateau in the North. Fragments of rhyolites found on the Gamsberg
Plateau leave an even more intriguing question, considering that Jurassic silicic volcanism is unknown from the
area, and the Early Cretaceous Etendeka silicic rocks are minimum of 280 km away. The examples show, that a
number of questions on the understanding of the correlation between the volcanic rocks of the Torres-Huab Trough
still persist. Required are: A (1) revision of silicic sequence (plateaus of SC and RS) stratigraphic and
morphological criteria for its division into volcanic units already recognized through geochemistry (Lower and
Upper Caxias do Sul, and Anita Garibaldi subtypes) and already established as lithostratigraphic units in Etendeka
(Wêreldsend, Grootberg and Beacon formations of the Etaka Subgroup). And (2) correlation between silicic rocks
interfingered with the Vale do Sol Formation basalts in RS and the Awahab Subgroup quartz-latites (Springbok
and Goboboseb formations), which would be under an erosive surface separating them from the Etaka Subgroup
quartz-latites of Etendeka Group. A partnership between the geological surveys of Brazil and Namibia could
contribute to advances in these issues and broaden the understanding of the South Atlantic opening and previous
geological scenarios.
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Oncóides, cujo termo deriva do grego onchos, que significa nódulo, são estruturas biogênicas formadas a
partir da interação de cianobactérias com ambientes supersaturados em ácido carbônico e cálcio livre (Ca2+) e
podem ser consideradas como estromatólitos do tipo SS (Spheroidal Structure). Os oncólitos correspondem a
rochas formadas predominantemente por oncóides. A retirada de CO2, pela fotossíntese de cianobactérias, permite
a precipitação de micro cristais de carbonato de cálcio.no biofilme (extracellular polymeric substances - EPS)
produzido por esses microorganismos é capaz de aglutinar estes micro cristais recém precipitados. Formados
como uma adaptação a substratos instáveis passam por um processo de nucleação ao redor de fragmentos líticos,
bioclásticos ou orgânicos e evidenciam crescimento in situ, com eventuais rolamentos. Este trabalho tem como
objetivo entender as mudanças da microbiota em resposta as variações do meio, interpretar a geoquímica e a
estratigrafia do ambiente deposicional, a fim de compreender o significado e as implicações paleoambientais na
formação destas estruturas. Para tal foram estudados oncólitos, da Região do Rio Sucuri, no município de Bonito,
Mato Grosso do Sul. Foram realizados estudos sedimentológicos, petrográficos e geoquímicos, por meio de
análises de difratometria de raios X, fluorescência de raios X e análises de isótopos estáveis de carbono e
oxigênio. Estão em andamento análises do teor de carbono orgânico total (COT) e de Clumped Isotopes, para a
obtenção da temperatura do fluído formador. Em afloramento, os oncólitos foram observados em camadas
lenticulares, com até 1,5 m de espessura com formas que indicam resquícios de um paleocanal. Os oncóides
estudados geralmente apresentam núcleos de quartzo litoclástico, sílica amorfa autigênica, esparita e,
subordinadamente, fragmentos argilosos. As laminações foram subdivididas em duas fácies principais: uma
de porosidade móldica formada por tubos de 5 a 6 µm e sentido de crescimento retilíneo e subparalelo, com
estruturas filamentosas reliquiares das cianobactérias e resquícios de EPS; a segunda fácies, relativamente
menos porosa, é maciça, com raras estruturas filamentosas reliquiares. Os resultados isotópicos indicam
fluido formador meteórico enriquecido no isótopo leve 16O, com valores entre -7,3 e -7,7‰VPDB es
resultados de carbono entre -5,5 e -6,0‰VPDB se enquadram a valores esperados para carbonatos formados
por ação de cianobactérias.
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As bacias do Paraná e Chaco-Paraná constituem uma bacia gonduânica intracratônica que cobre uma área de
aproximadamente 2.300.000 km², apresentando registros sedimentares no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.
Durante o Eopermiano, a deposição de sedimentos na bacia ocorreu em contexto de mar epicontinental, registrado
pelos depósitos transicionais e marinho raso da Formação Rio Bonito e pelos depósitos de offshore da Formação
Palermo, ambos pertencentes ao Grupo Guatá. Os ambientes transgressivos da sucessão eopermiana foram
influenciados pelos padrões de circulação deste mar epicontinental e, consequentemente, pelo sistema de maré
existente. Pouco se sabe sobre seu comportamento, porém depósitos da Formação Rio Bonito influenciados por
ondas e marés são frequentes e podem constituir a chave para sua compreensão. Com o propósito de compreender
o comportamento da maré em escala de bacia no Mar Guatá, mar epicontinental registrado pelas formações
pertencentes ao Grupo Guatá, foi construído um mapa paleogeográfico delimitando sua influência. A partir deste
mapa foram extraídas dimensões de largura e comprimento, as quais foram utilizadas para a aplicação de equações
básicas para determinar a existência de um sistema anfidrômico de maré na bacia. Para aplicar tais equações é
necessário conhecer o período de maré, o qual foi definido como semi-diurno com base em um estudo anterior
desenvolvido no paleovale de Candiota-RS que apresenta ciclos de neap-spring com cerca de 15 dias de duração.
Além disso, o emprego de equações envolvendo dimensões de dois paleovales na borda sudeste da Bacia do
Paraná, permitiram conjecturar sobre a amplificação da maré nesses locais. O Mar Guatá possui uma área de
~1.200.000 km² que cobre paleolatitudes em torno de 50°S. Através de medidas longitudinais e de profundidade
somadas à sua localização geográfica, constatou-se a existência de um sistema anfidrômico que circulava em
sentido horário. Esta condição é suportada pelos depósitos ao longo da paleolinha de costa da borda leste da bacia,
representados especialmente por registros de maré que evidenciam um transporte em sentido sudoeste. O sistema
de maré provavelmente gerava uma condição de micromarés que eram amplificadas nos vales devido ao
estreitamento, podendo adquirir amplitudes em escala de mesomarés. Afloramentos do interior dos paleovales
revelam barras de maré de médio a grande porte, com assinaturas características, como superfícies de reativação,
drapes duplos e tidal bundles. Embora as ondas demonstrem importância no controle da deposição de sedimentos
na paleolinha de costa, registrada ao longo da Formação Rio Bonito, a maré, especialmente na base, desempenhou
um papel fundamental no padrão desses registros. Nos paleovales verifica-se que a maré ganha maior importância,
o que é confirmado pelos resultados das equações aplicadas. Sendo assim, o mar registrado pelo Grupo Guatá era
influenciado por um sistema anfidrômico semi-diurno e de circulação horária, que controlava a ação da maré.
Porém, o que possivelmente controlou a dominância por ondas ou marés em diferentes pontos ao longo da costa
foi a morfologia costeira.
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A Bacia do Espírito Santo, situada na margem leste brasileira, possui um relevante interesse econômico
devido às acumulações significativas de hidrocarbonetos em importantes campos de produção de óleo e gás.
Ela é limitada ao sul com a Bacia de Campos pelo Alto de Vitória e ao norte com a bacia de Mucuri pelo
paleocanyon homônimo. A Formação Mariricu, de idade Aptiana, é constituída na base pelo Membro
Mucuri e no topo pelo Membro Itaúnas. O Membro Mucuri é composto por sedimentos depositados em
sistemas fluviais pouco desenvolvidos que adentravam um ambiente lacustre costeiro dominado por ondas
próximo à área fonte. Estes sedimentos compreendem sucessões dominantemente clásticas, compostas por
arenitos e conglomerados, intercalados com raros níveis de lamitos, feldspáticos e micáceos, e
evaporitos. Os depósitos fluviais apresentam granulometria mais grossa e são caracterizados por
estratificações cruzadas acanaladas e planares, e laminações plano paralelas. Os depósitos lacustres são
compostos por arenitos com laminações onduladas truncadas, com arenitos muito finos e siltitos laminados
na zona abaixo da ação de ondas (offshore). O Membro Itaúnas é caracterizado por uma espessa camada de
sal, onde a base é constituída por um nível de anidrita que varia de 10 a 50 metros, apresentando
intercalações com halitas em sua porção intermediária. As espessuras originais das sucessões evaporíticas
foram modificadas por movimentos halocinéticos pós-deposicionais. Com a descrição de cerca de 2000
metros de testemunhos do Membro Mucuri, observaram-se diversos níveis de anidrita, variando de 10
centímetros a 5 metros. Estas anidritas sempre apresentam textura nodular, com estruturas variando entre
maciça, mosaico, laminada, dobrada e brechada. Tanto as anidritas intercaladas com os sedimentos clásticos
do Membro Mucuri como as descritas no intervalo basal do Membro Itaúnas não apresentam diferenciação
textural e estrutural. Interpreta-se que ambas foram formadas na eodiagênese como nódulos que substituíram e
deslocaram os sedimentos lamosos siliciclásticos ricos em matéria orgânica. Os depósitos lamosos hospedeiros
não apresentam feições de exposição subárea, estando sempre relacionados à fácies de offshore ou de
shoreface inferior, indicando que o processo eodiagenético ocorreu sob condições subaquosas. Como as
anidritas internas ao Membro Mucuri não apresentam depósitos extensos e espessos, sua observação em
linhas sísmicas é restrita, devido à ampla escala de observação deste método. Mesmo assim, foi possível
identificar uma sismofácies interna ao intervalo de estudo caracteristicamente associada aos evaporitos, e
indicando assim uma geometria, dimensões e ocorrências locais destas anidritas, sempre relacionadas com os
depósitos mais distais da unidade. O sal é identificado em locais pontuais, possui em média 1500 metros de
extensão em linhas dip e é caracterizado por sequência de 1 a 3 refletores de alta amplitude, paralelos e
contínuos, com diminuição lateral da amplitude.
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A Bacia do Espirito Santo possui uma fase rifte de idade Cretáceo Inferior e uma fase drifte desde o
Cretáceo Superior até hoje. Além de ser uma importante produtora de petróleo, essa bacia possui continuidade
genética e física com as adjacentes, o que torna seu estudo uma importante ferramenta para compreensão das
mais importantes produtoras de óleo no Brasil, as bacias de Campos e Santos. O presente estudo foi realizado
no intervalo Aptiano da bacia (Membro Mucuri), no volume sísmico 3D onshore Fazenda Alegre, localizado na
porção central da bacia do Espirito Santo. Este trabalho contou com 3 poços e 1 testemunho descrito. O
testemunho 1CP-0001-ES, localizado no noroeste da área, e os poços 1NO0002-ES, 1NO-0001- ES, 1SP0001-ES, localizados no centro e sudeste da área, respectivamente. Para o mapeamento e para a interpretação
do intervalo de estudo, foi feita a correlação das linhas sísmicas com os poços e foi realizado o mapeamento
em um intervalo de 10 linhas para as dip e 20 linhas para as strike, totalizando 22 dip e 40 strike. A
interpretação de refletores, de unidades sísmicas, de sismofácies e a elaboração de diagramas
cronoestratigráficos foram realizados em quatro linhas mestras dip e três linhas mestras strike. Dessa
forma, na região, foram definidas três sismofácies, cada uma representando um espectro arbitrário dos
sistemas deposicionais predominantes na área de estudo: offshore (S1), fluvial (S2), costeiro e deltaico (S3),
cada uma representando a predominância de um sistema. As sismofácies mostraram predominância de
sismofácies S1 no Leste, de S2 no Oeste, sendo que na transição entra as duas é onde predominantemente
ocorre a sismofácies S3. Além disso, houve um aumento de S1 em direção ao topo do Mb. Mucuri, o que
denota um evento transgressivo ocorrendo no final desse período. Os diagramas cronoestratigráficos indicaram
pequenas erosões internas no Mucuri e uma discordância que divide o topo do intervalo com os evaporitos do
Membro Itaúnas, possivelmente associada aos processos halocinéticos da bacia. Na área, foram
encontradas e mapeadas três unidades sísmicas (US1, US2, US3). As unidades US1 e US2 tem a deposição
restrita pela paleotopografia, a US1 e US2 com a deposição afetada pela tectônica, pela reativação de falhas e
movimento de blocos e a US3 depositada após o término do tectonismo. Dessa forma, embora o Membro
Mucuri não possua uma definição clara em relação à fase tectônica, com autores o definindo como
transicionais, como pertencente ao SAG ou ao drifte da bacia, o presente estudo indica que este Membro
apresentou uma forte influência do tectonismo na estratigrafia do período, em especial na US1 e na US2, com
a deposição sendo fortemente influenciada por movimentos tectônicos na base. No topo, movimentos
halocinéticos e erosões posteriores acarretaram destruição de registro da US3.
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MODELO GEOLÓGICO E EVOLUTIVO INTEGRADO DO MEMBRO MUCURI
(APTIANO), MARGEM DA SEÇÃO PRÉ-SAL NA BACIA DO ESPÍRITO SANTO
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O Membro Mucuri da Formação Mariricu é constituido pelos depósitos clásticos subjacentes aos
evaporitos (Membro Itaúnas) de idade Aptiana da Bacia do Espírito Santo. Esta unidade foi extensamente
testemunhada, pois tem sido explorada há mais de 50 anos, como relevante produtor de petróleo na seção
onshore da bacia. O Membro Mucuri correspondente aos depósitos marginais contemporâneos aos vastos
reservatórios lacustres do Pré-Sal. Um estudo integrado com duração de 4 anos foi desenvolvido pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a Shell Brasil, com investimento das Participações
Especiais. O Projeto Mucuri procurou ampliar a compreensão sobre as condições paleoambientais reinantes
às margens do grande sistema lacustre Aptiano pela integração de sedimentologia, estratigrafia,
sismoestratigrafia, petrologia, geoquímica e palinologia. O estudo revelou um sistema fluvial entrelaçado
curto, proximal às áreas-fonte do embasamento plutônico soerguido, e descarregando em uma zona costeira
lacustre dominada por ondas. O sistema lacustre era alcalino, sem evidências palinológicas ou geoquímicas
de contribuição marinha, entretanto com precipitação de sulfatos e carbonatos nos sedimentos finos de
offshore. O clima era semi-árido a árido, como indicado pela flora, escassez de argilas intempéricas, e pela
composição detrítica feldspática e micácea imatura. As flutuações no nível do lago eram recorrentes em alta
frequência, compatível com uma escala climática. Quatro unidades estratigráficas, separadas por extensas
superfícies transgressivas, foram depositadas em onlap, indicando contínua criação de espaço de
acomodação. As evidências combinadas sugerem que o sistema lacustre adjacente (Pré-Sal Aptiano) era
recarregado episodicamente e em escala limitada por água meteórica e sedimentos aluviais.
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O levantamento radiométrico é uma dentre diversas técnicas modernas utilizadas em pesquisas nas áreas
das geociências, sendo uma das mais ágeis e de menor custo. O advento da espectroscopia permitiu avanços
consideráveis na análise estrutural de fenômenos nos componentes atômicos da matéria, mas é incomum que se
consiga explorar seu potencial em condições não laboratoriais. O presente trabalho procurou aplicar a
gamaespectroscopia com o objetivo de caracterizar as assinaturas energéticas de decaimento de radioelementos
naturais (K, Th e U) em perfis de testemunhos de sondagem e, a partir das respostas espectrais e de suas razões
elementares, procurou-se identificar e correlacionar superfícies de valor estratigráfico em seções estratigráficas,
nas escalas local e regional. Com o uso de um gamaespectrômetro portátil foram realizadas leituras sistemáticas
em quatro poços testemunhados na sucessão permocarbonífera da Bacia do Paraná no Estado do Rio Grande do
Sul, no sul do Brasil, perfurados nas regiões carboníferas do Capané, Iruí e Iruí Central. Estes poços foram
selecionados a partir de um conjunto inicial de cerca de cem poços, conforme critérios de preservação dos
testemunhos, presença de variabilidade na radiação gama e intervalos estratigráficos de interesse, que incluem o
Grupo Itararé, a Formação Rio Bonito e a base da Formação Palermo. Gráficos de isótopos e razões elementares
foram gerados a partir do processamento dos dados, e usados para interpretação de superfícies e na correlação
estratigráfica. Ainda, foram executadas técnicas de Análise de Componentes Principais (PCA) em diversos
grupos de dados específicos, de modo a analisar e testar as correlações propostas, em função da assinatura
energética e da distribuição de elementos, em um sistema siliciclástico relativamente complexo. Os resultados
das PCA permitiram validar oito superfícies com valor estratigráfico em duas seções estratigráficas distintas,
presentes na assinatura de radiação dos poços; o que por sua vez possibilitou a correlação estratigráfica integrada
dos quatro poços utilizados. Destaca-se que dois dos poços utilizados localizam-se afastados a cerca de 115 km
(um na região do Vale do Capané e o outro no Vale do Iruí), e separados por um alto de embasamento; além
disso, foi possível caracterizar uma anomalia local de tório no topo da Formação Rio Bonito na região da jazida
do Iruí Central.
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A Formação Jaicós compreende a unidade superior do Grupo Serra Grande, Siluriano da Bacia do Parnaíba, e
aflora ao longo de uma estreita faixa Norte-Sul, entre a divisa dos Estados do Piauí e Ceará. A deposição da
Formação Jaicós está associada a sistemas fluviais entrelaçados. No entanto, esta unidade carece de estudos
faciológicos e arquiteturais de detalhe. Deste modo, utilizando-se a metodologia aplicada a estudos faciológicos
de sistemas fluviais, foram levantadas seções colunares com algumas dezenas de metros, com a quantificação de
parâmetros como litologia, textura, estrutura, geometria das camadas e medidas de paleocorrentes, além do
registro fotográfico de detalhe e construção de foto-mosaicos para análise de elementos arquiteturais. Nos
afloramentos da Formação Jaicós foi constatada a ocorrência predominante de arenitos médios a muito grossos,
por vezes conglomeráticos, quartzosos, mal-selecionados, subangulosos a subarredondados, de cor cinza a begealaranjado, com estratificação cruzada tangencial e acanalada, de médio a grande porte, frequentemente com
grânulos a seixos na base das camadas e dos sets dos estratos cruzados. As lâminas dos estratos cruzados
tangenciais de médio a grande porte exibem gradação normal bem desenvolvida. Em outros pontos predominam,
além de arenitos médios a grossos, camadas tabulares a lenticulares de arenitos finos a médios, quartzosos,
moderadamente selecionados, subarredondados, com estratificação cruzada tangencial e acanalada e
estratificação horizontal e cruzada de baixo ângulo, além de camadas tabulares a lenticulares de arenito muito
fino, siltito e argilito, maciços ou laminados. Quando associados à depósitos finos, os arenitos exibem
intraclastos milimétricos a centimétricos. A partir da análise detalhada das fácies e da geometria das camadas,
foram definidos os seguintes elementos arquiteturais: macroformas de acresção frontal simples e compostas
(DA), formas de leito arenosas (SB), preenchimento de hollows (HO) e depósitos de planície de inundação (FF),
com pontual ocorrência de paleossolo (?). Os elementos arquiteturais formam corpos arenosos limitados na base
por superfícies erosivas, com grânulos, seixos e até blocos concentrados na base. Na Formação Jaicós há
alternância na ocorrência destes elementos, ora com predomínio de macroformas de acresção frontal simples e
compostas, com estratificações cruzadas tangencias de médio a grande porte, com grânulos e seixos
concentrados e dispersos, e gradação normal nas lâminas dos estratos cruzados bem desenvolvidas, ora formas
de leito arenosas, com estratos cruzados de pequeno a médio porte e grânulos dispersos e hollows, preenchidos
por estratos cruzados de baixo ângulo a horizontais. Os depósitos de finos ocorrem descontínuos, com geometria
lenticular, sendo interpretados como resquícios de planícies de inundação, erodidas quando novos canais fluviais
se instalavam. Esta variação de elementos sugere mudanças no sistema fluvial, que por vezes ocasiona a
formação de canais entrelaçados de grandes dimensões, com macroformas arenosos de acresção frontal de
grande porte, interpretadas como barras submersas; por vezes resulta no desenvolvimento de formas de leito
simples, interpretadas como a migração e agradação de dunas com cristas sinuosas (sets de 10 a 30 cm).
Superfícies de reativação recorrentes nas macroformas de acresção frontal simples e compostas indicam variação
na descarga fluvial.
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A Bacia do Espírito Santo faz parte do sistema de bacias rifte originadas pela quebra do Supercontinente
Gondwana por abertura do Oceano Atlântico Sul, e é atualmente conhecida por suas importantes acumulações de
hidrocarbonetos no intervalo denominado Pré-Sal. Como uma bacia de margem passiva, tem como história
evolutiva os estágios tectono-estratigráfico pré-rifte, rifte, pós-rifte e drifte. A Formação Mariricu constitui o
início do pós-rifte da bacia, período marcado por quiescência tectônica e subsidência termal, e é dividida em dois
membros: Mucuri e Itaúnas. O Membro Mucuri é caracterizado por depósitos de arenitos e conglomerados
intercalados com folhelhos e níveis evaporíticos que antecedem o extenso intervalo evaporítico do Membro
Itaúnas. Desta forma, o Membro Mucuri corresponde a depósitos marginais contemporâneos aos depósitos
lacustres do Pré-Sal localizados em porções mais distais da bacia. Devido a sua importância econômica, existem
diversas publicações que abrangem as sucessões constituintes dos grandes reservatórios lacustres; no entanto, há
carência de estudos de detalhe das porções proximais. O presente estudo busca a caracterização
sismoestratigráfica do Membro Mucuri, com o intuito de compreender sua evolução tectono-estratigráfica e
contribuir no entendimento da sedimentação nos depósitos lacustres do Pré-Sal, sabendo que quaisquer variações
na margem da bacia terão reflexo em suas porções distais. Para tal, foram mapeadas 305 linhas sísmicas 2D com
o auxílio de poços e testemunhos descritos ao longo do projeto. Como resultado, obtiveram-se quatro unidades
sismoestratigráficas, concordantes entre si e sem discordâncias internas. Compondo as unidades foram
reconhecidas e caracterizadas três sismofácies, as quais não foram mapeadas ao longo do intervalo devido à
baixa qualidade das linhas sísmicas. O mapeamento estrutural aponta para um controle tectônico pequeno, por
falhas normais de rejeito pouco expressivo. No topo do intervalo observam-se eventos erosivos recorrentes da
escavação por paleocânions do Paleoceno, e truncamentos locais relacionados a cicatrizes de escape do sal.
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A Formação Tacuarembó (Jurássico Superior – Cretáceo Inferior), subdivida em dois membros, Batoví e
Rivera, aflora na região Norte do Uruguai nos departamentos de Rivera e Tacuarembó. O presente trabalho tem
como objetivo principal a análise sedimentológica e estratigráfica da Formação Tacuarembó, através da
caracterização de fácies, reconstrução de modelos deposicionais e definição da relação de contato entre os
membros Batoví e Rivera. Com a análise faciológica a partir do levantamento de seções colunares na escala 1:50
em quarenta e dois afloramentos, fez-se o datalhamento de cada litofácies que então foram agrupadas em
diferentes associações de fácies. O Membro Batoví é composto por dezesseis litofácies que constituem cinco
associações de fácies: (1) dunas eólicas, (2) lençóis de areia eólicos, (3) canais fluviais efêmeros, (4) canais
fluviais perenes entrelaçados e (5) inundações em lençol. O Membro Rivera, por sua vez, é constituído
essencialmente por uma litofácies e seu empilhamento vertical compõe a associação de fácies de dunas eólicas.
A intercalação entre depósitos fluviais, eólicos e deltaicos, com a predominância de associações fluviais, sugere
que o Membro Batoví representa o modelo deposicional da porção distal de um sistema fluvial distributário. Em
contraste, o Membro Rivera é caracterizado pelo cavalgamento sucessivo de dunas eólicas crescentes, definindo
um sistema eólico seco. A mudança abrupta de sistemas deposicionais, marcada por uma superfície subhorizontal e levemente irregular, por vezes com concentração de clastos, indica a existência de um hiato entre os
membros Batoví e Rivera. Adicionalmente, a mudança no modelo deposicional sugere uma mudança climática,
de clima semi-árido a árido durante a deposição do Membro Batoví, para um contexto climático hiperárido
durante a deposição do Membro Rivera.
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Este trabalho apresenta os resultados da análise faciológica e arquitetural das formações Campo Mourão e Taciba
(Grupo Itararé), na borda leste da Bacia do Paraná, município de Presidente Getúlio-SC. Foram realizados
trabalhos de campo para elaboração de seções colunares (escala 1:100) e seções panorâmicas, além da confecção
de um mapa geológico da região na escala 1:25.000. Quinze fácies sedimentares foram definidas e agrupadas em
quatro Associações de Fácies geneticamente relacionadas, que constituem uma sucessão de estratos concordantes
com aproximadamente 400 metros. Associação Fácies I (AFI) compreende a porção inferir das unidades
sedimentares na região, que em algumas localidades encontra-se em contato direto com o embasamento précambriano, constituída por folhelhos negros com laminação plano-paralela e eventual marcas de sola
(turboglifos) e icnofósseis de vermitídeos em leito argiloso. Localmente, alguns níveis de folhelho síltico são
dolomíticos. Estes folhelhos constituem pacotes tabulares lateralmente contínuos e apresentam padrão agradante
na sucessão dos estratos. Associação Fácies II (AFII) sucede de forma gradacional a AFI, e compreende uma
sucessão cíclica agradacional, com intervalos granodecrescentes ascendentes, constituídos por arenito médio
maciço na base, que gradam para arenito fino com laminação cruzada cavalgante, até siltito com laminação
ondulada no topo. Os arenitos compõem camadas tabulares a lenticulares com ampla continuidade lateral, tendo
base ondulada e topo plano nos contatos com os pacotes de siltitos. Associação Fácies III (AFIII) é formada por
diamictitos maciços extraformacionais, lenticulares a sigmoidais, cinza esbranquiçado, com matriz silte-arenosa
mal a moderadamente selecionada, o arcabouço é formado por matacões, blocos, seixos e grânulos arredondados
de granitos e gnaisses; arenitos médios a grossos, maciços, lenticulares com base e topo ondulados; arenitos
conglomeráticos maciços lenticulares, com gradação normal; e arenitos finos a médios cinza escuro, com
laminações onduladas simétricas e assimétricas. Estruturas de deformação sin-sedimentar como dobras
recumbentes métricas a centimétricas, com vergência principal NNW são dominantes. Associação Fácies IV
(AFI) é caracterizada por uma sucessão de estratos concordantes granocrescêntes e espessamento ascendentes
dos pacotes de arenitos, formados por heterolitos silticos que ocorrem na porção inferior da sucessão como
pacotes tabulares, tendo topo e base ondulados e estruturas lenticular e ondulada; arenitos finos em camadas
tabulares a lenticulares, com laminação ondulada assimétrica, ou maciços; arenitos médios a grossos que
apresentam estratos amalgamados, sigmoidais com topo e base ondulados, possuindo estruturas convolutas,
cruzadas de baixo ângulo e cruzada por onda. Estratificação hummocky foi evidenciada em pacotes de arenitos
finos, tabulares a lenticulares, lateralmente contínuos. As associações registradas nas formações Campo Mourão
e Taciba representam ambientes deposicionais que evoluíram em um contexto glacial a periglacial: inicialmente
distais, compostos por depósitos marinho profundo com esporádicos níveis turbidíticos (AFI) e depósitos
turbidíticos de leques submarinos distais (AFII). E evoluem para ambientes transicionais representados por
depósitos subglaciais de leques de outwash (AFIII) e depósitos deltaicos desenvolvidos durante um longo
período de retração glacial (AFIV).
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A Formação Rio Bonito é uma unidade litoestratigráfica permiana da Bacia do Paraná de idade mundialmente
conhecida pelos seus importantes e extensos depósitos de carvão mineral, que têm siso extraído desde o século
XIX e são potencialmente produtoras de gás metano. A análise faciológica e arquiterural da Formação Rio
Bonito apresentada neste trabalho foi realizada durante mapeamento geológico (1:25.000) em áreas de riscos do
perímetro urbano central e sul do perímetro urbano principal de Taió e de Passo Manso, Santa Catarira. As
sucessões sedimentares desta formação apresentam arquiterura deposicional tabular a lenticular atitudes 6° a
9°/SW e compreendem mais de 80 % dos setores urbanos mapeados. Espostas em escarpas de platôs, em cortes
de estradas ou em taludes produzidos em loteamentos residenciais, os depósitos exibem grande heterogeneidade
faciológica lateral e vertical. Com base nos dados faciológicos e arquiteturais analisados em seções colunares e
seções panorâmicas, foram definidas três Unidades Deposicionais para a Foramção Rio Bonito na região de Taió.
As Unidades Deposicionais I e II incluem depósitos relacionados ao Membro Triunfo, enquanto que a Unidade
Deposicional III representa depósitos do Membro Paraguaçu. A Unidade Deposicional I compreende a porção
estratigráfica inferior e aflora no centro de vales ou em terraços fluviais, especialmente, no setor central do
perímetro urbano de Taió; inclui pelito cinza, tabular, com laminação plano-paralela, com lentes centimétricas de
arenito muito fino e siltito laminado. Fraturas verticais exibem direções NE-SW ou NW-SE. O predomínio de
espessos pelitos tabulares, com ampla extensão lateral, o elevado conteúdo de material carbonoso, com leitos de
carvão, indica domínio de sedimentação por suspenção em planícies de inundação pantanosas desenvolvidas em
áreas afastadas de canais fluviais ativos. A Unidade Deposicional II inclui arenitos médios a grossos, mal a
moderadamente selecionados, com gradação normal e estratificação cruzada tabular e acanalada de médio porte;
compõem pacotes tabulares a lenticulares, com base côncava e topo plano, lateralmente contínuas. A sucessão
vertical de fácies é granodecrescente ascendente, e a erosão de finos da planície de inundação é representada por
depósitos residuais com seixos de pelito na base de estratos cruzados dos arenitos. As litofácies e a arquitetura
indicam depósitos de canais fluviais meandrantes com alta sinuosidade e baixa variação da carga sedimentar.
Estratos inclinados na direção do centro do canal indicam acresção lateral (barras em pontal), filmes de carvão
nestes estratos atestam presença de vegetação nas planícies de inundação. A Unidade Deposicional III é
representada por extensos pacotes de arenitos finos a muito finos, quartzosos e micáceos, moderadamente
selecionados, pelitos associados laminados, tabulares ou lenticular, com estratificação plano-paralela, laminação
ondulada simétrica e assimétrica, por vezes com recobrimento argiloso nos foresets. A presença de traços fósseis,
restos de bioclastos nestes depósitos, que geralmente possuem espessura que varia entre 3 a 5 m, indicam que
estes extratos foram formados em ambiente costeiro de planície de maré.
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Modelos virtuais de afloramento (MVA) são representações 3D fotorealistas com resolução milimétrica da
superfície de afloramentos rochosos. Com a popularização dos algoritmos SfM–MVS (Structure from Motion –
Multi View Stereo), a redução no custo computacional e a possibilidade de obtenção de fotografias aéreas
utilizando veículos aéreos não-tripulados (VANT), o uso de MVA na análise estratigráfica ampliou-se
significativamente em substituição aos tradicionais fotomosaicos. As principais vantagens são a possibilidade de
obtenção de parâmetros quantitativos utilizados na modelagem geológica, contribuindo na definição da
arquitetura estratigráfica, reconstruções paleogeográficas e na modelagem de reservatórios análogos de água,
óleo e gás. Esse trabalho tem dois objetivos principais: i) apresentar e discutir os critérios para a interpretação
estratigráfica de MVA; e ii) aplicar os critérios na análise da Fm. Pedra Pintada com o objetivo de definir
quantitativamente os elementos arquiteturais e contribuir com a modelagem de reservatórios análogos em
sistemas flúvio-eólicos. A análise e interpretação de MVA é realizada em duas etapas sequenciais. A primeira
etapa consiste na análise estrutural da nuvem densa de pontos e da malha triangulada texturizada (textured mesh)
para determinar a orientação espacial do acamamento sedimentar. A segunda etapa consiste na análise
estratigráfica e é baseada nos princípios da fotoestratigrafia, pela definição de fotofácies e fotohorizontes.
Fotofácies são definidas como unidades fotogeológicas 3D mapeáveis, compostas por grupos de terminações de
estratos cujos parâmetros diferem daqueles das unidades adjacentes, de forma análoga as sismofácies
(sismoestratigrafia). O mapeamento das terminações estratais do tipo onlap, offlap, downlap, toplap e
truncamento permite determinar a superfície de topo e base (fotohorizontes), dessa forma individualizando as
diferentes fotofácies presentes no afloramento. A configuração interna das fotofácies é determinada de acordo
com a classe das estruturas primárias presentes, coloração (RGB ou espectral) e textura; e a geometria externa é
determinada de acordo com a variação de espessura entre os fotohorizontes. A Fm. Pedra Pintada (Grupo
Guaritas) corresponde a unidade de topo da Bacia do Camaquã (Supergrupo Camaquã) e preserva sistemas
deposicionais fluviais e eólicos que se alternam ciclicamente. Nos MVA analisados, foram definidas duas
fotofácies (St e Sh). A fotofácies St é de grande porte (>2 m), definida por terminações inferiores em downlap
que tangenciam o limite inferior. Internamente estas terminações aumentam de espaçamento gradativamente
para o topo, onde o contato é do tipo toplap. Esta fotofácies forma pacotes tabulares onde internamente as
terminações se interceptam formando superfícies internas as camadas. De acordo com a bibliografia, as
superfícies identificadas são de 1ª (interduna) e 2ª (superposição) ordem do sistema eólico, entretanto, o
mergulho das camadas que determina a diferença entre as mesmas está sendo analisado. A fotofácies Sh tem
espessura menor (< 1,3m), internamente composta por estratos horizontais sub-paralelos que se estendem por
dezenas de metros e definem a geometria externa tabular da camada. Superfícies sub-horizontais nítidas marcam
o limite entre estas duas fotofácies indicando a mudança no processo atuante formador das fácies. A partir destes
resultados, aliados a quantificação dos mesmos, um modelo de reservatório será obtido.
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Recentemente surgiram propostas para uma nova abordagem dos modelos de fácies fluviais, sugerindo
que uma classificação baseada na variabilidade inter-anual de descarga seja mais eficiente para a reconstrução
dos sistemas do que a sua morfologia em planta. Sob o ponto de vista da descarga, os sistemas fluviais, antigos e
modernos, podem ser divididos em baixa, intermediária e alta/muito alta varibilidade de descarga inter-anual,
baseando-se em características faciológicas e arquiteturais. Os depósitos da Formação Guará, no oeste do Rio
Grande do Sul, foram analisados para testar esta classificação. Por meio da análise de fácies, elaboração de perfis
verticais e seções laterais, foram descritas e interpretadas 9 litofácies que compõem 6 elementos arquiteturais de
canal – elementos de acresção frontal simples (DAS) e compostos (DAC), hollows (escavações) de pequeno
(SHO) e grande porte (LHO), dunas isoladas (CSS) e lençóis de areia supercríticos (SSS) – e 2 elementos de
planície de inundação – depósitos arenosos (OSD) e lamosos (OFD) externos aos canais. Os elementos
compõem corpos multistorey, onde cada superfície de storey representa a incisão erosiva de um canal ativo sobre
depósitos de canais mais antigos. Os corpos multistorey apresentam duas arquiteturas diferentes, conforme a
combinação de elementos arquiteturais que os compõem. Corpos arenosos compostos por elementos de acresção
frontal, hollows e dunas isoladas (combinação de DAS, DAC, SHO, LHO e CSS) são classificados como de
baixa variância de descarga. Nesta arquitetura, os estratos cruzados formados por dunas subaquosas constituem
cerca de 95% do registro. Internamente aos elementos de acresção frontal são comuns superfícies erosivas de
reativação, sugerindo que a variação sazonal (em cada ano) da descarga é alta. Por sua vez, corpos arenosos
compostos por lençóis de areia supercríticos e dunas isoladas (SSS e CSS) são classificados como variância de
descarga intermediária, visto que aproximadamente 50% das suas fácies são de estruturas transicionais a
supercríticas e arenitos maciços, enquanto 47% são de estratos cruzados. O registro dos elementos de planície de
inundação (OSD e OFD) está limitado a lentes com extensão lateral de cerca de 10 m, o que mostra alta
amalgamação dos corpos de canal, indício de muito baixa taxa de acomodação. Os corpos de canal multistorey
das duas diferentes arquiteturas se alternam na sucessão vertical a cada 10 a 15 m, o que aponta para uma
ciclicidade climática controlando a descarga ao longo do tempo de deposição da Formação Guará. Sinais de
variabilidade climática também são registradas na unidade em sua porção sul, mais distal, onde deposição fluvial
e eólica se alternam no tempo. O registro de dois regimes de descarga diferentes na arquitetura da Formação
Guará corrobora o novo entendimento dos modelos de fácies fluviais conforme a variação inter-anual de
descarga.
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As rochas sedimentares do Jurássico Superior-Cretáceo Inferior da Bacia do Paraná registram as
mudanças ambientais e geotectônicas dos estágios iniciais do rompimento Gondwana sul ocidental. Nesta bacia
o Jurássico Superior é representado pela Formação Guará que, no estado do Paraná, está sobreposta à Formação
Pirambóia, de idade indeterminada, e sotoposta à Formação Botucatu, do Cretáceo Inferior. Quatro perfis
estratigráficos levantados na porção central da bacia, entre os municípios de Mauá da Serra e Guarapuava,
expandem a área da Formação Guará para norte e permitem um novo entendimento na evolução da bacia.
Dezenove fácies foram descritas e agrupadas em cinco associações de fácies. Nos depósitos da Formação
Pirambóia, o reconhecimento de dunas eólicas, interdunas e lençóis de areia eólicos com interferência do nível
freático somados à ocorrência de depósitos fluviais interdigitados à sedimentação eólica caracterizam a sucessão
como um sistema deposicional flúvio-eólico úmido. A abundância de superfícies erosivas, o padrão de
paleocorrentes uniforme para SW e a característica multistorey dos corpos arenosos da Formação Guará indicam
um sistema fluvial entrelaçado, perene e amalgamado, num regime de baixa acomodação. Na Formação
Botucatu há a dominância de depósitos de dunas sem preservação de interdunas, indicando um sistema eólico
seco. As discordâncias regionais que separam estas unidades são marcadas por mudanças abruptas de fácies e
sistemas deposicionais, reflexos de mudanças climáticas. O modelo para a Formação Guará, estabelecido na
correlação da seção do Paraná com perfis localizados a sul, apresenta um grande sistema fluvial com interações
eólicas fluindo de nordeste para sudoeste, numa vasta área deposicional com mais de 800 km de extensão. A
arquitetura fluvial e o tamanho de grão médio mudam da porção proximal para a porção distal do sistema,
sugerindo um modelo fluvial distributivo com interação eólica. O registro Jurássico Superior da Formação Guará
representa um estágio particular na longa história deposicional da Bacia do Paraná, no qual o depocentro está
localizado na porção sudoeste da bacia. Duas outras regiões do Gondwana sul ocidental apresentam
similaridades ambientais com a Formação Guará no Jurássico Superior: a Depressão Afro-Brasileira, entre o
nordeste da América do Sul e o centro leste da África; e o registro da Bacia de Huab, contraparte africana da
Bacia do Paraná, em conjunto com o leste do Rio Grande do Sul. Estes três contextos deposicionais devem
representar os estágios tectônicos iniciais do rompimento do Gondwana.
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As “florestas petrificadas” triássicas de São Pedro do Sul (RS) são compostas por fragmentos vegetais
com poucos centímetros até troncos de grande porte, com mais de 1m de diâmetro e comprimentos superiores a
duas dezenas de metros. Os lenhos encontram-se encaixados em rochas sedimentares interpretadas como um
sistema fluvial, denominado de Sequência Santa Maria 2 e 3 (Fm. Santa Maria e Caturrita, respectivamente),
pertencente a Bacia do Paraná. Estes lenhos permineralizados são compostos por mais de 90%wt de sílica, na
forma de cristais de quartzo, chert ou calcedônia. O objetivo deste trabalho é testar a aplicabilidade da técnica de
inclusões fluídas para obtenção de informações físico-químicas de fluídos envolvidos na fossilização via
permineralização, utilizando os lenhos de São Pedro do Sul como objeto do estudo. As amostras estão tombadas
no Laboratório de História da Vida e da Terra (LaviGaea) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS). Nos cristais de quartzo que ocorrem preenchendo espaços vazios em lenhos do Afloramento
Chiniquá (29°39'8.84"S; 54°25'25.68"W - SM2, Triássico Médio) observam-se inclusões fluídas monofásicas e
bifásicas de diversos tamanhos. As inclusões fluidas monofásicas aquosas podem atingir dimensões de 50
micrômetros, enquanto as inclusões bifásicas raramente ultrapassam os 20 micrômetros. A análise petrográfica
revelou que nos cristais de quartzo que preenchem as traqueídes dos lenhos ocorrem apenas inclusões fluidas
monofásicas aquosas de baixa temperatura (<60°C). Nas porções centrais da seção transversal dos lenhos são
identificados veios com até 2mm de espessura e de comprimentos milimétricos a centimétricos preenchidos por
sílica amorfa nas bordas e cristais de quartzo com crescimento em pente em direção a porção central dos espaços
vazios, onde são identificadas raras inclusões fluidas bifásicas. Desta mesma forma ocorre o preenchimento nas
porções do lenho que eram ocupadas pela medula (espaços vazios preenchidos por quartzo). A microtermometria
revelou que as inclusões fluidas bifásicas são produto do vazamento de algumas monofásicas e é este vazamento
que permite a aplicação da técnica para determinação da salinidade, densidade e composição do fluído que
permineralizou estes lenhos. O líquido seria similar à água meteórica, com baixa salinidade e densidade. Estes
lenhos foram permineralizados por um fluído em baixas temperaturas, abaixo dos 60°C, gerando inclusões
monofásicas aquosas nos cristais de quartzo. [UNISINOS - CAPES].
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O Grupo Chapada Diamantina representa o topo do Supergrupo Espinhaço e ocupa a região centro-leste
do Cráton São Francisco. É formado por rochas paleo/mesoproterozóicas que são subdividas em três formações,
da base para o topo: Formação Tombador, Formação Caboclo e Formação Morro do Chapéu. Este trabalhotem
como objetivo analisar em escala de alta resolução uma sucessão carbonática afetada por ondas de tempestade da
Formação Caboclo. Através do levantamento de perfis colunares estratigráficos em escala 1:20, perfil gamaespectral e confecção de painéis laterais de fotos será possível caracterizar a alternância entre eventos de
tempestade e períodos de tempo bom e como esses depósitos se distribuem verticalmente (tempo) e lateralmente
(espaço). A análise de seções delgadas das fácies permitirá a classificação e interpretação
deposicional/diagenética deste depósito. Compilando e integrando os dados coletados espera-se identificar ciclos
deposicionais de diferentes escalas e sugerir fatores controladores que influenciaram nessa ciclicidade. O
detalhamento deste tipo de depósito contribuirá para o conhecimento sobre as condições deposicionais e de
deformação rasa de depósitos e sucessões similares no proterozóico e outras idades, bem como de estruturas
importantes em rochas com características de reservatório de hidrocarbonetos.
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A Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRS) é uma das quatro províncias geomorfológicas do estado,
composta por ciclos transgressivo-regressivos do nível relativo do mar. Estes ciclos foram controlados por
mudanças climáticas que resultaram na evolução de quatro sistemas do tipo laguna-barreira e leques aluviais. Esses
sistemas foram depositados no intervalo Pleistoceno–Holoceno, sendo que os pontos aqui estudados possivelmente
estão inseridos na Barreira II. Os registros de microfósseis nesses depósitos são escassos, deste modo, é
apresentado um estudo preliminar dos resultados amostrados em duas localidades da região sul do estado. Neste
estudo foram prospectados foraminíferos e nanofósseis calcários, e, intervalos contendo icnofósseis. A coleta das
amostras foi realizada utilizando tubos de PVC, que em laboratório foram congelados e serrados ao meio. A
secagem dos sedimentos deu-se em estufa, e, posteriormente, preparou-se as amostras por meio de metodologia
padrão para recuperação de microfósseis e nanofósseis calcários. Os sedimentos que compõem as seções estudadas
são constituídos principalmente por fração areia, com granulometria variando entre média a muito fina e composta
em geral, por quartzo, feldspatos e bioclastos. Os dois pontos estudados localizam-se em afloramentos ao longo
do Arroio Chuí no extremo sul do Rio Grande do Sul, a aproximadamente 500 km de Porto Alegre. O Ponto 1,
situa-se à 6,8 km de Santa Vitória do Palmar com aproximadamente 5 m de seção. Neste ponto foi amostrado um
total de 2,74 m de sedimentos, sendo analisadas 35 amostras coletadas em intervalos de 8 cm. Nestas amostras
foram recuperados dez espécimes de foraminíferos bentônicos, pertencentes aos gêneros Cibicidoides e
Cassidulina? sendo dominantes na fácies P1F1 que é caracterizada por areias finas ricas em bioclastos, entre as
profundidades de 2–10 cm. Para nanofósseis calcários, todas as amostras apresentaram-se estéreis. Ainda neste
ponto foram identificados os icnofósseis Ophiomorpha e Rosselia (intervalo de 178 a 226 cm), atestando
predomínio de condições marinhas ainda que nenhum microfóssil tenha sido recuperado neste intervalo. O Ponto
2, localizado a aproximadamente 11 km de Chuí, é um afloramento com 50 cm de altura, no qual foram analisadas
seis amostras em intervalos de 8 cm. Nestas amostras foram recuperados foraminíferos bentônicos pertencentes
aos gêneros Elphidium, Ammonia e Paratrochommina?; entre as profundidades de 0–18 cm, este intervalo é
descrito pela fácies P2F1 que é caracterizada por arenitos finos com escassos bioclastos. Todas as amostras desse
ponto são estéreis para nanofósseis calcários, e não foi registrada a ocorrência de icnofósseis nessa seção. As
próximas etapas desse estudo consistem em refinar as análises em foraminíferos bentônicos e verificar a ocorrência
de outros microfósseis, como ostracodes e palinomorfos, a fim de apresentar interpretações paleoambientais
melhor embasadas. Estas variações podem estar relacionadas a oscilações em parâmetros paleoecológicos como
temperatura, salinidade e disponibilidade de oxigênio no meio, que isoladamente ou combinados exerceram papel
predominante na composição das comunidades bentônicas. Tais estudos visam complementar o entendimento das
condições de deposição da Barreira II.
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Stratigraphic analysis of sedimentary sequences can be made by surface outcrop information and/or by core
descriptions or indirect geophysical methods in the subsurface environments. One of the main tools used to define
variations in the lateral and vertical physical and chemical proprieties is geophysical and geochemical logs. Fluvial
and eolian deposits are good water and hydrocarbon reservoirs and display varying scales of heterogeneity, from
microscopic to reservoir scales. In the present work, it is presented a stratigraphic analysis of fluvial and eolian
deposits using chemostratigraphy to unravel the stratigraphic heterogeneities in a vertical facies log. The study
area corresponds to the Pedra Pintada and Varzinha Formations of Guaritas Group, Camaquã Supergroup. This
unit is exposed in the western region of Santana da Boa Vista town, in the Serra do Apertado region. To reach the
goals it was used facies analysis and chemostratigraphic methods, with the acquisition of vertical sections and
geochemical analysis. The geochemical analysis were acquired using a X-ray Fluorescence equipment, which
measures the characteristic wave length that is emitted from the formation when it is bombarded by X-rays.
Spectral signatures were obtained following two vertical profiles with measurements every 2 meters, totaling 50
m of the total register, distributed in the two vertical profiles, using the portable BRUKER X-ray spectrometer,
series S1 TURBO SD. Before starting the lift, the appliance is switched on for 30 (thirty) minutes for internal
heating and 30 minutes for stabilization. From this heating, the portable X-ray spectrometer is ready for use. The
portable X-ray spectrometer has been configured for GeoChem General mode and Dual Fundamental Parameters
analysis type because it allows greater detailing of the chemical elements and parameter setting for the definition
of the minimum and maximum sampling times and for measuring the samples alternating in two different types of
energies of excitation. Total analysis times were set for 60 and 90 seconds. After data acquisition, information
were integrated in facies and facies associations and subsequently correlated and establishment of composed
vertical logs. Chemostratigraphy associated with facies analysis, integrated in a 1D model allowed the definition
of the chemostratigraphic units of the fluvial and eolian deposits, helping in delimiting stratigraphic units and in
the modeling of analog reservoirs.
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O glifosato (N-(fosfonometil)glicina) é o herbicida mais usado no mundo atualmente, e entre as culturas
que utilizam glifosato no tratamento das sementes e na pré-semeadura destaca-se o arroz, que no Brasil é
fortemente cultivado em áreas de planícies costeiras, áreas mais suscetíveis a inundação para o cultivo irrigado,
porém mais suscetíveis também a contaminações de solo e águas subterrâneas. Partindo dessa premissa o
objetivo desse trabalho foi reconhecer, o comportamento de glifosato em solos e águas subterrâneas em lavouras
de arroz, e, identificar os fatores que influenciem na sua distribuição e permanência em solos típicos de planícies
costeiras, com o litoral sul do Brasil como objeto de estudo do trabalho. Os solos e águas subterrâneas foram
coletados em 18 poços de monitoramento instalados em uma lavoura de arroz, os quais foram submetidos a
análises químicas, físicas e testes de campo. Os solos são heterogêneos, com um teor de argilas variando entre 4
e 54%, carbono total entre 0.2 e 4.7%, condutividade hidráulica entre 10-4 e 10-6 cm/s e o glifosato no solo entre
1919 e 7078 µg/L. O nível da água subterrânea é raso, variando entre 0,3 a 1,05 m, o pH entre 5.43 e 6.62,
condutividade elétrica entre 61.5 e 522 µS e os teores de glifosato na água estão entre 373 e 2681 µg/L. A
análise estatística dos dados mostrou que cerca de 80% da concentração de glifosato no solo e na água
subterrânea são controlados pela granulometria e permeabilidade dos solos, carbono total, profundidade do nível
d’água e pH, sendo 50% apenas relacionados a granulometria dos solos. As equações de regressão para as
concentrações de glifosato no solo apresentaram um r-multiplo de 0.9 enquanto que para o glifosato na água 0.8,
o que indica que os fatores analisados explicam bem essas concentrações apesar de glifosato ser possivelmente
influenciado por dezenas de parâmetros. Dessa forma este trabalho pode auxiliar na predição e controle das
aplicações de glifosato nas lavouras, contribuindo para uma agricultura sustentável.
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A região de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu concentra grande parte dos corpos d´água responsáveis
pelo abastecimento da represa do Guarapiranga, SP. O rio Embu-Guaçu é seu principal tributário, onde ao
longo de seu curso se observa residências, indústrias e plantações. O despejo indevido de esgoto e
contaminantes químicos provenientes de agrotóxicos na região levou ao aparecimento de algas que
comprometem o uso da água para consumo. Isto fez com que a companhia responsável pelo saneamento básico
aumentasse os constituintes químicos para tratar os recursos hídricos. O corpo aquoso principal e seus córregos,
também, são locais utilizados para recreação com contato primário, podendo comprometer a saúde humana.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo o estudo da água do rio Embu-Guaçu com vistas a sua
caracterização em termos químicos. Desta forma, as amostras foram coletadas ao longo de seus meandros e
afluentes, em oito pontos escolhidos com o critério de ocupações próximas, fossas negras e locais mais usados
para recreação. Depois foram armazenadas em frascos de polietileno previamente esterilizados e congeladas
para transporte. As análises foram realizadas em duplicata, onde foram medidos o pH, a condutividade elétrica, a
dureza total, a alcalinidade total, os cloretos e os nitratos. Todas as amostras analisadas são neutras a ácidas,
com pH variando de 6,60 a 4,30. Os valores de pH ácidos podem ser naturais para um rio de água doce, mas
podem, também, estar associados ao despejo de esgoto. Alcalinidade variou de 12,73 a 60,60 ml L-1, sendo
relacionada a bicarbonatos. Águas poluídas podem mostrar condutividade até 1000 μS.cm-1 e naturais
normalmente na faixa de 100 μS.cm-1. Neste sentido, os valores de condutividade elétrica obtidos variaram
de 42,30 a 303,10 μS.cm-1, o que indica possivelmente impacto ambiental ao longo de alguns pontos de
coleta. Em termos de análise de dureza total, as amostras de água podem ser classificadas como moles
corroborando com a espuma observada nas bordas das drenagens. Os valores de cloretos variaram de 7,02 a
22,07 mg L-1 e os de nitratos de 2,46 a 25,91 mg L-1, sugerindo uma correlação com águas influenciadas por
dejetos de esgotos (>15 mg L-1 de cloretos) e lixiviação de fertilizando provenientes de plantações de milho.
No verão, pelas constantes chuvas, se deslocam para drenagens perenes que levam os contaminantes até o
canal principal. Os resultados indicam que a maioria das amostras de água estão dentro dos parâmetros
indicados pela legislação brasileira em termos de utilização da água para recreação e uso primário, com
exceção para os valores de nitrato acima do permitido. Recomenda-se um monitoramento da área em estudo
com amostragem sazonal. Assim, seria possível comparar os resultados desses mesmos parâmetros para as
estações de seca na região. No período amostrado, época de chuvas, a região tem uma maior precipitação
pluviométrica, o que faz aumentar o nível das drenagens e diminuir a concentração de elementos químicos por
diluição. Desta forma, um estudo no inverno, quando a precipitação de chuva é menor, é esperado uma maior
concentração de elementos na água, com teste de permeabilidade e porosidade do solo, para ter conhecimento
da capacidade de infiltração do fluido.
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Poços tubulares são comumente utilizados na captação de águas subterrâneas e podem ser definidos por
jorrantes, onde há bombeamento natural sob a pressão da água do aquífero confinado onde está contido, ou
não jorrantes, quando a água é bombeada a partir do aquífero. Seu uso é normalmente apropriado para o
abastecimento populacional, seja para uso residencial ou industrial. Através de sondagens e instalações de
poços piezométricos, é possível, por meio dos dados obtidos, realizar a caracterização hidrogeológica de uma
região, apresentando feições e formações geológicas, além de dispor da hidrogeologia de uma região de
interesse. O município de Pelotas, estabelecido como foco deste trabalho, faz uso de águas subterrâneas através
de poços tubulares, tendo 62,3% como clientes privados, sendo para uso empresarial, industrial ou residencial.
Contudo, 37,7% dos poços são propriedade da empresa responsável pelo abastecimento público do município.
Localizado sobre o Batólito Pelotas, tem como principal fonte hídrica a bacia hidrográfica Atlântico SulSudeste e como sub-bacia a Lagoa Mirim. A hidrogeologia da região é caracterizada pelo Sistema Aquíferos
Cenozóicos Costeiros, que possuem alto potencial para implantação de poços tubulares por apresentar
condições livres, semi-confinados e confinados. Na área do município o aquífero que abastece a cidade é
definido como poroso. O principal objetivo deste trabalho é constituir um banco de dados e realizar uma análise
sobre a situação dos poços da cidade de Pelotas, para um melhor entendimento a respeito da utilização da água
e, através destas informações, efetuar uma caracterização hidrogeológica da área. A metodologia baseia-se na
extração de dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), constituído por uma base de
informações dos poços de todo o Brasil, que foi elaborado e continua sendo sustentado pelo Serviço Geológico
do Brasil, por meio de mapeamento e pesquisas hidrogeológicas. Todos os 106 poços tubulares da cidade
foram analisados, onde constatou-se que dos poços cadastrados, 51,9% desses encontram-se abandonados,
22,6% em utilização e 25,5% estão secos, parados ou a informação não consta na ficha técnica. Em relação às
profundidades, os poços cadastrados apresentam 210m de máxima, 16m de mínima e a média calculada foi de
67,8m. Os níveis estáticos dos poços de Pelotas estão em média a 10,6m de profundidade com um desvio
padrão calculado de 8,4m e os níveis dinâmicos médios estão em 38,5m com 33,9m de desvio padrão e vazões
médias de estabilização de 8,6m³/h. Vale salientar que os dados obtidos ainda são iniciais e o trabalho terá
continuidade seguindo os objetivos propostos. Com base nas informações já analisadas é possível identificar
que grande parte dos poços que deveriam abastecer a população estão abandonados ou se encontram em
condições de desuso, gerando desperdício e risco de contaminação dos aquíferos por se tratar de uma porta de
entrada de contaminantes quando da falta de tamponamento adequado.
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O nitrato é altamente solúvel e móvel em meio aquoso, está presente em diversos aquíferos no mundo e
pode ter origem antrópica e/ou natural. No Rio Grande do Sul este composto vem sendo encontrado em
percentuais elevados em águas subterrâneas destinadas ao consumo humano, onde a concentração máxima
permitida pela Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, para ingestão segura, é de 10 mg/l de nitrato quando
este ocorre na forma de N-NO3-. Entretanto, concentrações a partir de 4 mg/l, associadas ao consumo contínuo
da água e a redução de nitrato a nitrito no estômago, pode levar a alterações metabólicas no organismo, com a
produção de nitrosaminas e nitrosamidas, que são substâncias cancerígenas. Dessa maneira, estudos relacionam
o consumo de água com nitrato elevado ao risco de o indivíduo desenvolver algum tipo de câncer,
principalmente de estômago. Frente a este contexto, a presente pesquisa buscou estabelecer um panorama de
contaminação por nitrato de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento no Rio Grande do Sul e sua
correlação com o câncer de estômago, considerando características hidrogeológicas e econômicas das sete
mesorregiões identificadas pelo IBGE (1989). Os teores de nitrato em água de poços subterrâneos foram
retirados do banco de dados do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) e o histórico de
câncer de estômago no Estado foi levantado no banco de dados do DATASUS (Departamento de Informática do
SUS). A coleta de dados foi limitada a um intervalo de tempo de 18 anos, entre 2000-2018, já que
temporalmente os índices de nitrato nos aquíferos oscilam, assim como os casos de câncer de estômago nos
diversos municípios do estado. Como resultado preliminar, os dados de 2.881 poços distribuídos pelo Estado,
apontaram que a mesorregião Centro Ocidental apresentou 34,02% dos poços com influência humana nos teores
de nitrato; na Mesorregião Centro Oriental, foram 49,05% poços; na Mesorregião Metropolitana de Porto
Alegre, 37,76%; a Mesorregião Nordeste, 46,54%; na Mesorregião Noroeste, 45,05%; na Mesorregião Sudeste,
32,2%; e na Mesorregião Sudoeste se constatou que 42,21% dos poços apresentam nitrato antropogênico.
Devido as constantes atualizações no banco de dados utilizado na presente pesquisa, se pode afirmar que o
aporte de nitrato nos aquíferos é crescente ao longo do tempo, fator agravante ao considerar que esse íon pode
atingir grandes áreas. Nesse contexto, um panorama da ocorrência de nitrato, além de trazer informações sobre
as contaminações agrícolas, industriais e urbanas, permite definir regiões com maiores indícios de risco à saúde
pública, iniciando a necessidade de pesquisas futuras em alvos específicos que demandem monitoramento
geológico e ambiental detalhado.

267

A CONDIÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DO SISTEMA AQUÍFERO PERMO-CARBONÍFERO
(BR-UY)
Flora Dallagnol Cezimbra1, Pedro Antônio Roehe Reginato², Roberto Eduardo Kirchheim3
1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e-mail: floracezimbra@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e-mail: pedro.reginato@ufrgs.br.
3
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e-mail: roberto.kirchheim@cprm.gov.br

2

Desde a promulgação da Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, vem-se aprimorando os instrumentos necessários para a realização do gerenciamento das
águas em solo brasileiro. Porém, considerando a existência de aquíferos transfronteiriços e seu valor inestimável
para as nações do planeta, a discussão transcende os limites das fronteiras nacionais. Em 2000, foi lançado pelo
Programa Hidrológico Internacional da UNESCO, o International Shared Aquifer Resource Management
(ISARM) que promoveu e incentivou a posta em marcha de mecanismos de gestão coordenada de sistemas
aquíferos transfronteiriços no mundo todo. Na América do Sul foram identificados 29 sistemas aquíferos
transfronteiriços, entre eles o Sistema Aquífero Permo-Carbonífero compartilhado entre Brasil e Uruguai - mais
precisamente no sudoeste do estado Rio Grande do Sul (BR) e ao nordeste de Cerro Largo (UY). Os limites
deste sistema demarcam a extensão horizontal de formações geológicas correlacionáveis: no Uruguai, a
Formação Tres Islas se correlaciona com o Grupo Guatá (Formação Palermo e Formação Rio Bonito) no Brasil.
O presente trabalho se propôs a analisar e sistematizar as informações hidrogeológicas disponíveis para a região,
além de avaliar as bases legal e institucional da gestão atual promovida pelos dois países que compartem o
mencionado sistema aquífero. Neste sentido foram avaliadas as semelhanças e diferenças deste referido
arcabouço, evidenciando o quão próximos ou não se está de uma possível gestão coordenada. A busca pelo
recurso subterrâneo tem se intensificado e a importância deste sistema aquífero no suprimento de demandas
regionais é crescente. São argumentos inexoráveis para que novas avaliações hidrogeológicas sejam realizadas e
compartilhadas, abrindo caminho para que estratégias de uso e gestão mais eficientes possam ser adotadas.
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A partir de 31 laudos físico-químicos de amostras de água, coletadas em lagoas, rios e poços, entre os anos
de 2017 e 2018, em duas fazendas da região da Nhecolândia, Pantanal, foram realizadas análises estatísticas,
classificação dos tipos de água e cartografia destes parâmetros. Foram analisados os seguintes
elementos/parâmetros: pH, condutividade elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, bicarbonato, carbonato,
cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto, sílica, nitrato, ferro, manganês e alcalinidade. Considerando a
abundância em miliequivalente por litro, foram classificados 15 tipos de água no Pantanal. Predominam
águas bicarbonatadas sódicas (dez ocorrências), carbonatadas sódicas (quatro ocorrências), bicarbonatadas
cloretadas sódicas (três ocorrências), bicarbonatadas sódio-potássicas (duas ocorrências), bicarbonatadas
magnesiana-cálcicas (duas ocorrências). Com apenas um tipo de água classificada: bicarbonatada cálciosódica, bicarbonatada sódio-férrica, bicarbonatada-carbonatada sódica, carbonatada cálcio-sódica,
carbonatada magnesiana-cálcica, carbonatada sódio-cálcica, carbonato-cloretada cálcio-sódica, carbonatocloretada sódica e cloretada cálcio-sódica. Lagoas muito salinas estão localizadas muito próximas de lagoas
doces. Esta heterogeneidade e discrepância de valores/concentrações reflete, na análise estatística univariada, a
influência dos valores anômalos no valor médio. Sendo assim, utilizou-se sempre a mediana dos valores
para fins de comparação. Cabe destacar que o sódio predomina dentre os elementos químicos analisados,
inclusive com valores médios e medianos parecidos (ou com a menor das amplitudes). O potássio também
apresentou concentrações menos discrepantes, quando comparados os valores da média e mediana. As únicas
amostras onde o sódio não é o elemento mais abundante, são as coletadas nos rios Negro e Paraguai, e nas
lagoas Salitrada e Salvina situadas, na fazenda Nhumirim. Dentre os parâmetros físico-químicos analisados,
dissolvidos nas águas, as concentrações medianas de cálcio e magnésio são maiores nas águas da Fazenda
Nhumirim. Todos os outros parâmetros são mais elevados na Fazenda Barranco Alto. Concentrações mais
elevadas de magnésio na fazenda Nhumirim corroboram com a descrição de Dias (2019), que descreveu
argilominerais magnesianos, os quais são frequentemente gerados a partir da precipitação direta da solução
aquosa, sendo comumente associados a carbonatos microbiais e encontrados em lagoas alcalinas rasas, como
as lagoas do Pantanal Sul-Mato-grossense, classificadas como lagoas de água doce e lagoas salinas.
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O objetivo desse trabalho foi analisar a relação geoespacial da produtividade hídrica de 236 poços
tubulares no cristalino com lineamentos traçados em multi-escala para a porção do escudo aflorante da Bacia do
Paraná, limitada ao estado do Paraná. A região, de aproximadamente 20.000 km², é denominada como Aquífero
Embasamento Cristalino e os poços são oriundos do banco de dados da Carta das Águas do Paraná.
Geomorfologicamente trata-se do I Planalto Paranaense. O contexto geológico do aquífero compreende os
Terrenos Apiaí, Curitiba, Luíz Alves e Paranaguá; constituem principalmente rochas ígneas e metamórficas de
alto grau na porção sudeste e baixo grau na porção norte-noroeste, bem como o enxame de diques do Arco de
Ponta Grossa, os quais cortam de maneira muito significativa as litologias presentes. Os lineamentos aqui
trabalhados foram traçados para as escalas de 1:100.000, 1:250.000 e 1:400.000 sobre Modelos Digitais de
Elevação (MDEs) gerados a partir de imagens ASTER, com sombreamentos de direções variadas, a fim de
realçar diferentes estruturas. A integração desses traçados resultou no arcabouço estrutural do Embasamento. As
etapas foram processadas no ArcGIS v. 10.5 no Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas (LPH – UFPR). O
traçado multi-escala tem como finalidade a comparação e o detalhamento na avaliação espacial dos
condicionantes exploratórios que, nesse caso, são as estruturas geológicas que se manifestam na superfície
através de feições morfoestruturais. A rotina implementada testou diferentes intervalos espaciais, a partir tanto
dos lineamentos, quanto de suas intersecções, para cada escala proposta, e suas respectivas abrangências aos
poços. Os intervalos testados para os lineamentos foram de 50 a 500m, analisados a cada 50m. Já para as
intersecções, os intervalos testados foram de 200 a 2000m, analisados a cada 200m. Nenhum dos intervalos
propostos alcançou todos os poços dispostos na área. Os resultados foram organizados em estatística univariada,
plotados em planilhas e gráficos, sob escalas de percentis. Os parâmetros de produtividade analisados foram
vazão (m³/h) e capacidade específica (m³/h/m) organizados em médias e medianas. Foi possível observar que
quanto maior a escala dos traçados, maior o número de poços alcançados (totalizando quase o dobro), isso se
aplica também conforme se aumenta o intervalo de espaçamento, tanto para os lineamentos, quanto para as suas
intersecções. No tocante à produtividade relacionada aos lineamentos, as escalas de 1:100.000 e 1:250.000 se
mostraram mais promissoras em todos os parâmetros até pelo menos 150m aproximadamente, sendo, todavia,
para alguns casos, devido à estatística da escala de 1:400.000, a análise mostra-se indiferente para os traçados. A
mediana da capacidade específica, parâmetros mais importantes, mostraram-se novamente mais pertinentes para
as escalas 1:100.000 e 1:250.000 entre o intervalo de 200m (onde encontra a mediana da capacidade específica
do banco de dados geral - 0,30 m³/h/m) até 350m (onde encontra a curva da escala de 1:400.000). Para a
produtividade relacionada às intersecções, a mediana da capacidade específica é mais promissora para a escala
1:100.000 até 600m, embora com valor abaixo do 2° quartil (mediana) do banco de dados geral, tornando-se
indiferente as escalas após esse espaçamento. Esse trabalho fortalece a relação proximal dos poços e suas
produtividades atreladas aos lineamentos, conforme disposto na literatura para outras regiões.
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Este trabalho envolveu a análise e caracterização do Sistema Aquífero Serra Geral e sua relação com as
unidades vulcânicas Gramado e Palmas/Caxias que compõem a Formação Serra Geral. A análise foi feita a
partir de dados (litologia, parâmetros hidrodinâmicos e de produção) de poços tubulares localizados na
região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Com base na avaliação de dados de profundidade, cota do
terreno, profundidade de entradas de água e litologia, foram separados os poços que captam água de
aquíferos fraturados associados as rochas vulcânicas das unidades Gramado e Palmas/Caxias. Os resultados
encontrados (51 poços) indicaram que os aquíferos fraturados associados a unidade Gramado apresentam
uma vazão média de 28,23 m³/h onde o valor máximo é de 90m³/h e o valor mínimo é de 2,6m³/h. O nível
estático dos poços teve uma média de 24,2m apresentando variação entre 96,79m e 1,54m de profundidade.
Em relação a quantidade de entradas de água por poço a pesquisa mostrou uma média de 2,7 entradas de
água por poço perfurado, variando entre 8 e 1 entradas de água. A maioria das entradas de água (54%) se
encontram em profundidades de até 50m. Os poços desta unidade têm profundidades entre 265m e 39,8m. Já
para os poços que captam água de aquíferos fraturados associados as rochas Palmas/Caxias foi observado
que a vazão média é de 18,34m³/h com valor máximo de 85,7m³/h e valor mínimo de 2m³/h. O valor médio
encontrado para o nível estático desta unidade é de 11,81m de profundidade, com valores que variam entre
103,63m e 0m. Sobre a quantidade de entradas de água por poço foram encontrados os valores de 2,76
entradas de água, em média. O valor máximo encontrados é de 11 entradas por poço e o valor mínimo é de
apenas 1 entrada de água. A maior parte das entradas de água (58%) são encontradas até os 50m de
profundidade. Nesta unidade 106 poços foram analisados com profundidades variando entre 261m e 40m.
Com tais dados percebe-se que os poços tubulares localizados na unidade Gramado possuem um valor de
vazão 54% maior que os poços das unidades Palmas/Caxias, ou seja, têm uma maior produção. Os valores
médios de profundidade do nível estático indicam que o NE é mais raso nas unidades Palmas/Caxias em
relação à unidade Gramado. O número de entradas de água por poço se mostra praticamente o mesmo para as
duas unidades, 2,7 em média.
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A planície costeira paranaense que avança sobre o continente por até 55 km é delimitada a oeste pela Serra
do Mar e a leste pelo Oceano Atlântico, tem uma área aproximada de 6.600 km² e cerca de 92 áreas de mineração
com possibilidade de iniciação da lavra ou com mina já ativa. A região é responsável por uma produção média em
cavas de areia que atinge 400 mil toneladas anuais. Por outro lado, a Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina – APPA, entidade responsável pelas obras de dragagem no Canal da Galheta que permite acesso aos
portos, dragou entre os anos de 2009 e 2015 em torno de 23,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos. São
objetivos da pesquisa indicar a compatibilidade quantitativa destas atividades, a caracterização sedimentológica
de ambas fontes de areias e por fim, propor soluções alternativas ao atual descarte na plataforma em área de
despejo, localizada a aproximadamente 22 km a sudeste da Ilha da Galheta. Os métodos utilizados na pesquisa
foram a revisão de fontes bibliográficas, dados da Agência Nacional de Mineração – ANM e APPA, análises
físico-químicas, atividades de campo e visita técnica ao porto de Hamburgo, na Alemanha. Por hora, resultados
atingidos indicam que alguns trechos do canal dragado apresentam areias predominantemente finas ou muito finas
que possuem condições ideais de uso direto, sem a necessidade de processos de tratamento e ou descontaminação,
ou ainda, para os sedimentos dos demais trechos poderia ser cogitada a hipótese da construção de uma estação de
tratamento de sedimentos, com secagem, dessalinização e peneiramento, a exemplo da planta Metha estudada em
Hamburgo para tratamento de sedimentos finos. Para tornar esta hipótese possível, será idealizada a consolidação
de um Arranjo Produtivo Local envolvendo mineradoras atuantes na região, a APPA, Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento e municípios paranaenses atingidos pela erosão costeira. Tal APL seria orientado
pela ANM, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pelo Ministério
Público Estadual-Federal. Conclui-se previamente que sedimentos dragados no Canal da Galheta apresentam
características apropriadas para possibilidades de utilizações diversas, incluindo a substituição ao menos em parte
da mineração na planície costeira, ou então, problemas de erosão costeira poderiam ser minimizados com a
alimentação de praias a partir de areias dragadas.
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O mapeamento do uso e ocupação do solo é um recurso muito importante para embasar tecnicamente estudos
preliminares, pré-projetos e projetos de engenharia. Uma única imagem de satélite, se tratada adequadamente,
fornece subsídios importantes para os gestores de diferentes setores da sociedade, em especial. Nesta pesquisa,
são utilizadas imagens de satélite gratuitas, obtidas por sensoriamento remoto, com a finalidade de se
caracterizar a superfície do município de Florianópolis/SC em seu uso e ocupação do solo. O sensoriamento
trata-se de uma tecnologia que permite a coleta de dados de uma determinada região sem que seja necessário o
contato direto, essa coleta pode ser feita por meio de satélites, aviões, helicópteros e até drones. É grande a
utilização destas tecnologias para fins de análises relacionadas ao crescimento urbano, pois, com uma coletânea
de imagens captadas por satélite, consegue-se fazer uma comparação entre diferentes anos, analisando o
avanço da urbanização e desmatamento, e seus impactos no meio ambiente e na qualidade de vida da
população, com isso também é possível ter uma previsão do avanço populacional e estudar uma forma para
que o seu impacto ser menor. Nesta pesquisa, a utilização de imagens e software de processamento gratuito são
pré-requisitos para que se consiga desenvolver um método de fácil reprodução por parte dos governos e
instituições. O método desta pesquisa inicia nas correções geométricas das imagens de satélite, após, são
realizados testes de composição de bandas as quais devem possibilitar visualizar as áreas urbanas, vegetação
rasteira, vegetação de médio porte, vegetação densa e solo exposto e, em seguida, são testados métodos de
classificação para distinguir as classes. Estas etapas são realizadas no software QGIS o qual disponibiliza três
métodos para a classificação de imagem: distância mínima, máxima verossimilhança e mapeamento de ângulo
central. Estes três métodos foram testados para as duas imagens. Para a imagem CBERS2B sensor CCD, 2008,
foi realizada uma composição da imagem utilizando as bandas 2,3 e 4, obtendo uma imagem com RGB432
aplicado, dentre os métodos disponíveis no plugin SCP, o melhor algoritmo classificador, ou seja, o que
possibilitou diferenciar melhor as classes necessárias para o mapeamento, foi o de ângulo central com um
limiar de 50. Já para a imagem CBERS4, sensor MUX de 2018, as bandas utilizadas foram as 6, 7 e 8, em uma
composição RGB876, porém para essa imagem o melhor classificador foi o da distância mínima, pois melhor
diferenciou as classes. Analisando as duas imagens, com o passar desses 10 anos, foi observado um aumento
na área urbana e uma considerável mudança na vegetação local, isso implica diretamente na qualidade de
vida da população. O uso de softwares permite notar essas mudanças e permitem que um planejamento
adequado do melhor uso da superfície seja feito, levando também em consideração sua aptidão geológicogeotécnica, onde, a partir destes dados obtidos, torna-se possível uma previsão para a evolução da ocupação de
determinada área nos próximos anos. Pode-se observar a importância dessas novas tecnologias para o mundo
atual, em que ocorrem mudança em questão de segundos. Como as imagens obtidas e os softwares usados são
de livre acesso e gratuitos, torna-se uma opção viável e barata para os governos, além de possuir um leque
muito grande de aplicações para os dados coletados remotamente.
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Atualmente o uso da água subterrânea para fins de abastecimento urbano e industrial é significativo e
mostra uma nítida tendência de crescimento. O seu custo de produção é efetivamente mais baixo quando
comparado aos recursos hídricos superficiais, uma vez que necessita de menor infraestrutura e tratamento. Por
este motivo, estudos visando a compreensão de sistemas aquíferos granulares e fraturados possuem importância
significativa no cenário atual das pesquisas geológicas. A área de estudo, situada na região nordeste da escarpa
da Serra Geral no Rio Grande do Sul, é formada pelas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, que
constituem o aquífero fraturado SASG, e estão diretamente sobrepostas aos arenitos da Formação Botucatu, que
formam o aquífero granular SAG. As estruturas tectônicas que interceptam os pacotes de rochas vulcânicas
podem afetar as rochas sedimentares do SAG e proporcionar tanto a conexão entre os dois aquíferos, a depender
do local e de características como espessura, grau e tipo de faturamento, quanto a formação de compartimentos
hidrogeológicos. Para esta pesquisa foram utilizados dados de 680 poços tubulares provenientes das bases do
SIAGAS/CPRM, CORSAN, HIDROGEO e SEHASB. A partir da análise dos perfis litológicos de cada um dos
poços, foi possível selecioná-los em três grupos: Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), Sistema Aquífero
Guarani (SAG) e Sistema Aquífero Serra Geral/Guarani (SASG + SAG) e verificar a distinção das
características hidrogeológicas de cada um dos sistemas aquíferos, além de observar alguns padrões quanto aos
dados de entradas de água junto aos poços, comparados às propriedades litológicas dos mesmos. Estas
informações, juntamente com a análise de lineamentos delimitados com a utilização de imagens de satélite e de
dados de mais de 100 afloramentos mapeados em campo, possibilitaram fracionar a área de estudo em seis
distintos compartimentos tectônicos/hidrogeológicos. Cada compartimento possui características distintas,
expressas pelas diferentes espessuras das rochas vulcânicas, pela posição da cota altimétrica do contato da
Formação Serra Geral com a Formação Botucatu (SASG e SAG), bem como das produtividades variadas,
expressas pela vazão e capacidade específica. Os resultados demonstraram que além do aquífero composto pelos
dois sistemas se apresentar duas vezes mais produtivo que o SAG e três vezes mais que o SASG, em 95% dos
seus poços, as entradas de água subterrânea situam-se junto à zona de contato entre as rochas vulcânicas e
areníticas (SASG e SAG). A posição das cotas altimétricas das entradas de água subterrânea também se
apresentaram muito variadas, sustentando a hipótese da existência de diferentes compartimentos
hidrogeológicos, que, segundo a análise de dados de lineamentos e de afloramentos em campo, na região de
estudo estão controlados principalmente por estruturas tectônicas com direção preferencial de NNE e WNW.
Esta análise integrada, utilizando dados de superfície e subsuperfície contribuiu para o entendimento do
comportamento e produtividade dos aquíferos SASG e SAG na região da Escarpa Basáltica do Rio Grande do
Sul.
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A região oeste do estado de Santa Catarina possui na agroindústria sua fonte principal de economia e
desenvolvimento social, sendo que o meio rural apresenta alta necessidade de consumo d’água, visando atender
a criação de suínos, aves e a produção de leite. Dessa forma, além do investimento do próprio produtor, os
governos federal e estadual promoveram programas de perfuração de poços com o objetivo de beneficiar a
população. O apoio resultou em um elevado número de poços tubulares perfurados na região, sendo eles
comunitários ou individuais, geralmente com profundidades menores de 200 metros, captando água do Sistema
Aquífero Serra Geral. Desta forma, este trabalho teve como objetivo analisar os parâmetros pH e CE de 148
poços tubulares do SASG nos munícipios de Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá,
Lindóia do Sul e Vargem Bonita, situados na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. A identificação dos poços
contou com um inventário abastecido pelo SIAGAS/CPRM, pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Jacutinga e por medidas in situ realizadas em trabalho de campo. Os resultados apontam para um pH médio
neutro, de 7,58, com valores obtidos entre 6 e 10. Entre todas as amostras, 44 poços apresentam pH maior que
8, o que indica uma água alcalina. Desses citados, seis análises possuem pH maior que 9,5, todos utilizados
para abastecimento doméstico. O CE médio apresenta valor de 185uS/cm, com valor máximo e mínimo de
847 e 0,48, respectivamente. De modo geral, o pH não aparenta ter relação com a profundidade ou litologia
pertencente e encontra-se em alguns poços superior a 9,5, valor limite indicado para consumo humano, de
acordo com a portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011. A condutividade, com exceção de dois valores a
cima de 400uS/cm, comporta-se com características habituais de água subterrânea do aquífero e é indicativa
de águas que circulam pelo SASG. Os valores mais elevados podem indicar a ocorrência de águas com maior
tempo de residência e/ou mistura entre o SASG e o Sistema Aquífero Guarani.
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CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS TERMAIS DO RIO GRANDE DO SUL
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Nos últimos anos de operação do estudo in loco de água mineral da Rede LAMIN da CPRM Serviço Geológico do Brasil no Rio Grande do Sul, observou-se uma demanda crescente pela pesquisa
de água mineral termal para requerimentos de concessões de lavra junto a Agência Nacional de MineraçãoANM. Em 2016 havia sete concessões no estado, das quais apenas três em operação. A perspectiva é que este
valor mais do que dobre tendo em vista nove novos poços de água termal que solicitaram análises do LAMIN
desde 2015. Por se tratarem de águas retiradas de aquíferos profundos (entre 650 e 1200 metros) por meio de
poços tubulares com estruturas robustas não muito comuns, a caracterização destas águas torna-se uma fonte
de informações importante sobre os aquíferos relacionados. Este trabalho apresenta um levantamento dos
diversos parâmetros analisados pelo LAMIN para atendimentos à ANM, relaciona-os às estruturas geológicas e
hidrogeológicas de cada região e caracteriza-os quimicamente, elencando suas propriedades balneárias. Entre
os parâmetros analisados estão pH, condutividade elétrica, temperatura, radioatividade, cátions e ânions. Entre
os aquíferos relacionados estão o Sistema Aquífero Guarani e o Aquífero Rio Bonito. As temperaturas das
fontes variaram entre 33ºC e 45ºC, as condutividades elétricas entre 227 µS/cm e 33,68 mS/cm e os pHs
entre 7,28 e 9,51. Nenhuma das águas estudadas apresentou radioatividade significativa medida pelo
radônio. Localizando os poços estudados no mapa do estado, 70% situam-se na região noroeste, se
concentrando na região serrana, suas águas possuem características alcalinas e condutividade elétrica média de
600 µS/cm. Há ainda um poço localizado na região central do estado e um poço na região sudoeste. A
maioria das fontes (72%) pode ser classificada como sulfatada segundo o código de águas minerais (SO4
>100 mg/L), sendo esta uma característica bastante desejada para fins terapêuticos.
-
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O SISTEMA DE OUTORGAS DO RIO GRANDE DO SUL – SIOUT - UM AVANÇO NA
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A gestão das águas subterrâneas é de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme
determina a Lei Federal 9.334/1997 (Lei das Águas). No Rio Grande do Sul, a unidade de planejamento e gestão
das águas subterrâneas é a bacia hidrográfica, organizada em comitês de bacias hidrográficas, que reúnem os
diversos usuários. A Lei Estadual 10.350/94 institui o Departamento de Recursos Hídricos (DRH), como órgão
da administração direta responsável por sua gestão, cabendo-lhe, entre outras atividades, propor critérios para
outorga de direito de uso da água e expedir seus atos autorizativos. A outorga é concedida em três modalidades:
autorização, licença e concessão a todas as intervenções que alterem significativamente a quantidade e/ou a
qualidade das águas. A obtenção destes documentos até agosto de 2018 era feita através da instrução por
processos físicos, cujo montante até esta data somavam 22.102 solicitações para intervenções nos sistemas
aquíferos. Evidentemente esse número não reflete a totalidade das intervenções nas águas subterrâneas,
retratando uma pequena parcela de empreendimentos e empreendedores que buscam a regularização voluntária
ou por força fiscalizatória. A realidade institucional do DRH vem se modernizando mediante reformas
estruturantes, que objetivam consolidar a gestão dos recursos hídricos de modo eficaz e transparente ao longo
dos últimos anos. Com destaque, o aumento do corpo técnico e a informatização completa dos processos. Desde
a criação do departamento, uma grande rotatividade de servidores, somada a questões de natureza política
impactou a evolução da gestão dos recursos hídricos tanto positiva, quanto negativamente. Hoje o DRH conta
com um número fortalecido e contínuo de técnicos. A informatização da outorga equivalia ao anseio pela
chegada do século XXI. Muitas foram as tentativas, desde “simples” cadastros eletrônicos das intervenções até,
finalmente, o desenvolvimento do Sistema de Outorgas – SIOUT – cujas premissas que orientaram seu
desenvolvimento são: transparência, publicidade, protagonismo, acessibilidade, atualidade, eficiência, legalidade
e, sobretudo sustentabilidade. Além disso, configura-se numa ferramenta de fiscalização e de pesquisa cujas
informações são organizadas em ambiente de Sistema de Informações Geográficas. Por meio deste sistema é
possível espacializar as informações abastecidas pelos cadastros e solicitações de outorga através do SIG SIOUT
e identificar, por exemplo, a superposição de demandas que possam gerar conflitos pelo uso da água, bem como
localizar fontes poluidoras e realizar consultas de natureza técnico-gerencial. Os avanços logrados com a
incorporação e consolidação do SIOUT permitiram a eliminação do papel nas solicitações de outorga, agilidade
na análise dos processos, segurança na tomada de decisão, bem como a construção de um banco de dados
inteligente. A complexidade cultural e a diversidade das atividades econômicas desenvolvidas em território
gaúcho exigem um constante aprimoramento e atualização do sistema, de modo que o principal desafio a ser
alcançado nos próximos anos é, além das melhorias tecnológicas do SIOUT, a estruturação e incorporação de um
balanço hídrico subterrâneo, cuja dificuldade imposta para sua execução exige a articulação com instituições de
ensino, pesquisa e de diversas atividades econômicas e sociais, a fim de que, no futuro o estado possa, mais uma
vez alcançar um destacado protagonismo ambiental.
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O Brasil é dependente do mercado externo de fertilizantes, onde as importações atendem em torno de
80% da agricultura, colocando o país como quarto maior consumidor de fertilizantes mundial. Se considerado
apenas o K, a dependência do Brasil alcança 90%. Uma das soluções para minimizar o consumo fertilizantes
importados é a remineralização, pois a adição de determinados pós de rocha ao solo resultam em índices de
produtividade equivalentes e até mesmo superiores aos fertilizantes de síntese química, e seu efeito pode se
estender por até cinco anos, com a liberação de macro e micronutrientes. Soma-se a isso os custos reduzidos da
aquisição de pó de rocha em relação aos adubos tradicionais e a grande geodiversidade brasileira. Por outro lado,
o país é grande produtor de rochas ornamentais, segmento que gera grande volume de resíduos durante o
beneficiamento. Apesar do papel de protagonismo na economia nacional, as atividades agrícola e mineral são
responsáveis por impactos ambientais negativos. Assim num contexto de sustentabilidade, foi pesquisada a
possibilidade da utilização de resíduos provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais de uma
marmoraria de São Leopoldo com a finalidade de remineralização de solos. Foi considerada a adequação do
resíduo pesquisado frente ao determinado pela Instrução Normativa (IN) MAPA nº 5 de 2016, no que diz
respeito à soma de bases (CaO, MgO, K2O), ao teor de óxido de potássio (K2O) e ao percentual de quartzo. Para
análise foram selecionadas as rochas que integram o portfólio da marmoraria e que, após o beneficiamento,
originam o rejeito, e três amostras de lamas do rejeito de beneficiamento, coletadas em intervalos de 30 dias,
buscando minimizar os efeitos da variação no rejeito decorrente da variação do material beneficiado, que está
condicionado às demandas do mercado. Constatou-se que, em relação à soma de bases, que deve ser superior a
9%, foram obtidos valores entre 21,98% e 27,43%. Com relação ao teor de K2O, que deve ser superior a 1%,
foram verificados teores entre 3,71% a 4,87%; atendendo assim o disposto na IN. O percentual de quartzo,
limitado pela IN em 25%, variou entre 0% e 25% de quartzo na análise modal das rochas beneficiadas. Este
percentual foi compatível com os entre 12% e 22%, obtidos em análise semiquantitativa de DRX, nas três
amostras de lamas de rejeito, lembrando que estes resultam da mistura das rochas beneficiadas em um intervalo
de tempo. Por fim se identificou, com auxílio de MEV que o resíduo de marmoraria estimulou o
desenvolvimento da microbiota do solo em culturas de feijão utilizando o rejeito da marmoraria, frente a uma
amostra sem este aditivo. Se deve considerar que, em função do elevado conteúdo de CaO, entre 14,29% e
19,09% dos rejeitos, oriundos dos mármores beneficiados, que as análises reconheceram como calcíticos, o pó
de rocha adicionado ao solo regulou o pH, já que no solo in natura o pH foi de 5,4; nos rejeitos o valor de pH foi
em torno de 8; e com a adição do rejeito, o solo alcançou 6,7. Se constatou que, possivelmente como efeito
secundário do aumento do pH, ocorreu um aumento na microbiota do solo, pois foram observados em MEV
cinco campos por amostra (solo in natura, solo e pó de rocha nas proporções 1,5 e 3 t/ha), que as amostras de
solo com pó de rocha, não importando o percentual de mistura, se 1,5 t/ha ou 3t/ha, apresentaram micorrizas,
enquanto que no solo in natura foram observadas apenas bactérias.
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AVALIAÇÃO DE SÓLIDOS INORGÂNICOS APLICADOS NA SEPARAÇÃO DE
CONTAMINANTES OLEOSOS
Mauren Espinosa Gaspar1, Antônio Carlos da Silva Ramos², Jander Monks³
¹Universidade Federal de Pelotas – maurengaspar96@gmail.com
²Universidade Federal de Pelotas – akarloss@yahoo.com.br
³Instituto Federal Sul-rio-grandense

A indústria de petróleo é responsável pela maior parte do transporte de líquidos pelos mares em um
nível mundial. Diariamente as atividades rotineiras nos navios, incluindo operações de descargas de óleos e
derivados, provocam pequenos derramamentos e, para os quais não se verifica um controle eficiente quanto
a sua remoção devido a falta de uma fiscalização adequada. Ocorrem ainda em menor número grandes
vazamentos, porém, com potencial de gerar sérios impactos ambientais. Esses acidentes podem ocorrer e
afetar todas as etapas da cadeia produtiva de petróleos, como na exploração, perfuração, produção, refino e
distribuição. Sendo assim, é de fundamental importância buscar alternativas eficientes e de baixo valor
econômico para propor medidas operacionais de fácil aplicação a fim de reduzir o volume de
contaminação por óleo em águas e minorar os prejuízos gerados. A adsorção trata-se de um fenômeno físicoquímico em que espécies como os átomos, moléculas ou íons ficam retidas em uma região interfacial devido
afinidade física e/ou química. Os principais fatores levados em consideração que influenciam na adsorção são:
o tipo de adsorvente, a área superficial, o tamanho de partícula, a solubilidade do meio, a temperatura e a
porosidade. O objetivo deste trabalho é o de avaliar sólidos inorgânicos, que embora possam ser considerados
rejeitos para a indústria, podem ter uma aplicabilidade, na área de geologia ambiental, para sanar problemas
de derramamentos de petróleo através do fenômeno de adsorção. Espera-se dessa forma contribuir com uma
melhor descrição do mecanismo de remoção de óleos de uma fase aquosa, e identificar potenciais sólidos que
possam ser usados para essa finalidade. O presente trabalho, até o momento, foi traçado em quatro fases de
desenvolvimento: definição da curva de calibração; avaliação inicial dos adsorventes; determinação do tempo
de equilíbrio; construção de isotermas de adsorção. A partir de uma solução estoque, composta de
petróleo e tolueno com uma concentração 10 g/L, preparou-se soluções diluídas e leu-se a absorbância
das soluções, utilizando um espectrofotômetro micronal B442, em três regiões do visível correspondentes a
comprimentos de onda 380, 400 e 450 nm. Dando continuidade, os dados foram linearizados em um polinômio
de primeira ordem conforme a lei de Lambert-Beer. A avaliação inicial dos adsorventes deu-se conforme a
afinidade de 4g dos sólidos testados com 25 mililitros de solvente, em um tempo de 24 horas. O tempo de
equilíbrio foi determinado com a finalidade de estimar o tempo o qual a adsorção mantém-se estável. Assim
sendo, construiu-se gráficos para cinética de adsorção, sendo os mesmos Adsorção X Tempo. Em
seguida, foram construídas isotermas de adsorção para determinar a forma com que o adsorvente efetivamente
adsorverá o óleo. Para a determinação das isotermas, foram colocadas 4 gramas dos sólidos selecionados em
contato com diferentes concentrações de solução. Após 48 horas, estimado através do tempo de equilíbrio,
filtrou-se as soluções e a leu-se a adsorbância utilizando o espectrofotômetro com o comprimento de onda na
região do visível de 400 nm. Por fim, os dados foram tratados e construiu-se as isotermas em função da
concentração da solução (g/L) por concentração de equilíbrio do sólido (mg/g). Em conclusão, até o momento,
infere-se que os sólidos cinza pesada, carvão pulverizado e a zeólita podem ser aplicados para adsorção em um
meio orgânico de baixa concentração.

279
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados do monitoramento e avaliação da
capacidade específica de um poço tubular utilizado para abastecimento público. A análise desse parâmetro é de
grande importância para o monitoramento de poços, bem como avaliação da perda da capacidade de produção
dos poços. O poço é de propriedade da CORSAN, tendo código de CBA03 e está localizado no município de
Carlos Barbosa. No poço foi instalado um sistema de monitoramento (Projeto HIDROFRAT) de nível de água
(dado coletado a cada minuto), tempo de bombeamento, volume explotado e vazão de bombeamento (para esses
três últimos parâmetros os dados foram coletados a cada 15 minutos). Os dados analisados nesse trabalho
correspondem a mais de um ano de monitoramento. O cálculo da capacidade específica foi realizada de duas
formas, sendo a primeira considerando os valores máximos e mínimos de variação de nível de água (utilizados
na determinação do rebaixamento) e o valor médio da vazão para um intervalo de tempo de bombeamento. No
segundo caso, o cálculo foi realizado levando em consideração o NE definido para o poço (quando da realização
do ensaio de bombeamento), o valor máximo de nível de água rebaixado e vazão média para um intervalo de
bombeamento. Os resultados indicaram que a vazão média de explotação foi de 30,46 m3/h (valor abaixo do
projetado que é de 45 m3/h), sendo que o tempo de bombeamento foi variável, entre 1,65 h e 208 h. Os valores
de capacidade específica calculados para a primeira forma, indicaram uma média de 1,80 m3/h/m, com valor
máximo de 2,93 m3/h/m e mínimo de 0,89 m3/h/m. Já os valores calculados, levando em consideração o NE
determinado no ensaio de bombeamento, teve como média um valor de 0,73 m3/h/m, com valor máximo de 1,14
m3/h/m e mínimo de 0,61 m3/h/m. O valor de capacidade específica projetado para o poço, quando da realização
do ensaio de bombeamento foi de 0,513 m3/h/m. Os resultados indicam que o cálculo da capacidade específica,
levando em consideração as variações de nível de água para um intervalo de bombeamento, resultam em valores
muito elevados. Isto ocorre, porque como o poço permaneceu pouco tempo em repouso na maioria das vezes, a
recuperação foi lenta. Já no caso do cálculo levando em consideração o NE, os valores estão próximos do
definido no ensaio de bombeamento. Embora sejam mais elevados, pois a vazão de explotação foi inferior a
projetada, indicam que o poço está sendo explotado sem perda de capacidade de produção. Além disso, as
variações máximas e mínimas encontradas, estão associadas ao tempo de bombeamento, que tem influência na
variação do nível de água. Os resultados não indicaram perda de capacidade de produção do poço, mas
demonstraram que a avaliação do parâmetro capacidade específica deve ser realizada, em poços que são
utilizados para abastecimento contínuo, levando em consideração o NE definido quando da realização do projeto
de bombeamento.
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VARIAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DE POÇOS ESCAVADOS DO
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Em uma das maiores bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, a bacia Taquari-Antas, os principais
recursos hídricos subterrâneos estão associados ao Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), o qual é formado por
dois aquíferos: o granular e o fraturado, sendo o primeiro localizado no solo e utilizado pela população rural, que
capta suas águas através de poços escavados ou fontes e o segundo, localizado na sequência de rochas
vulcânicas, o qual é condicionado pela presença de fraturas, sendo sua água captada por poços tubulares. O
monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos através de registros do Nível da Água (N.A.) é de
suma importância, pois fornece dados que podem ser utilizados para estimativas da flutuação do nível freático,
estimativas de recarga, diagnóstico e controle das condições do aquífero fornecendo informações que registram
influências antrópicas e naturais. Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da
variação do nível de água de 5 poços escavados do tipo cacimba existentes no SASG na porção nordeste do
estado do Rio Grande do Sul. O monitoramento de níveis de água foi realizado com o uso de medidores
automáticos de nível modelos OnSet MX2001 instalados e calibrados nos poços, cujos dados foram
armazenados por dataloggers. A medição de níveis foi programada para ocorrer em intervalos de 60 minutos,
onde foi possível medir a mudança na altura do lençol freático ao longo de um ano hidrológico no período de
junho de 2017 a junho de 2018. Para checagem e validação dos dados que foram coletados pelos equipamentos
automáticos, eram realizadas campanhas de campo para medição manual dos níveis de água, onde os dados
medidos manualmente foram comparados com os dados fornecidos pelo sistema de monitoramento. A variação
dos níveis de água foi comparada com as precipitações locais medidas em estações meteorológicas automáticas
do INMET localizadas na região. Os resultados encontrados demonstraram que as alterações dos níveis de água
foram de 0,6 a 1,6 metros, dependendo do poço escavado, sendo que as maiores variações ocorreram em eventos
de chuva cujo acumulado foi maior que 30 mm. Durante os períodos de recessão, os níveis de água dos poços
cacimbas diminuíram gradualmente e aumentaram rapidamente após a precipitação, a taxas de até 1,5 m/dia. Isso
reflete uma alteração inicial mais rápida na recarga do aquífero localizado no solo, sendo que parte desta água
pode contribuir para a recarga do fraturado e outra parcela acaba sendo descarregada para o rio. Em uma análise
de correlação cruzada entre a série de chuva e as séries de níveis de água, constatou-se que dos cinco poços
monitorados, um deles teve correlação máxima para t = 0 dias (r = 0,37; prob. t-Student < 0,1%), enquanto nos
outros poços do aquífero do solo, os valores de correlação máxima ocorreram entre o primeiro ou segundo dia,
indicando uma forte correlação entre a precipitação local e as variações de níveis de cada poço. Apesar dos
poços estarem localizados em regiões geomorfológicas distintas, estes apresentaram comportamento semelhante,
ocorrendo pequenas variações em função da espessura de solo existente em cada região. Esta relação intrínseca
com a precipitação contribui para que este aquífero do solo, quando existente, armazene água por recarga
denominada de subsuperficial, sendo essencial para posteriormente contribuir com a recarga do aquífero
subjacente.
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O Complexo Serra Negra, inserido no Cráton Luis Alves é constituído, predominantemente, por rochas de fácies
granulito. O complexo está localizado no litoral leste paranaense e abrange parte dos municípios de Morretes,
Antonina e Guaraqueçaba, no Estado do Paraná, e se estende para o sul do Estado de São Paulo. No levantamento
geológico básico para Folha Eldorado Paulista, foram caracterizados três litofácies para o Complexo: i) gnaisse
granulítico, ii) gnaisse anfibolítico e iii) gnaisse granítico. Idades U-Pb em zircões para a unidade gnaisse
granulítica, apontam 2716, 2680 e 2170 Ma para a formação dessas rochas. São descritas aqui as rochas gnáisses
granulíticas, de cor cinza clara, com bandas quartzo-feldspáticas preservadas e bandas máficas mais alteradas
formando relevos negativos. Em afloramento destacam-se pórfiroblastos de hornblenda (até 2 cm),
principalmente. Em microscópio exibe granulação média a grossa (0,5 a 1,5 mm) e textura granuloblástica
poligonal. São compostas principalmente por plagioclásio (60 a 70%), quartzo (10 a 20%), ortopiroxênio (5 a
10%), clinopiroxênio (5 a 10%), magnetita (2 a 5%), anfibólio (1 a 2%), biotita (1 a 2%), apatita (1%) e zircão
(0,5%). O plagioclásio apresenta-se euédrico a subédrico com geminação da albita e espessas lamelas
antipertíticas. Apresenta textura poiquilítica com inclusões de quartzo, apatita e diopsídio. O quartzo exibe
inclusões de agulhas de rutilo. A magnetita é bem abundante em algumas regiões da lâmina e ocorre associada
aos piroxênios. O hiperstênio e o diopsídio mostram hábitos intersticiais e com frequência exibem lamelas de
exsoluções de sílica. A apatita tem formato euédrico, algumas com seções basais hexagonais. O aparecimento de
clinopiroxênio e de granada em algumas amostras indicam P e T relativamente maiores para sua formação,
podemos se aproximar da fácies de eclogito. Em contagem modal e no gráfico triangular para feldspatos Ab-AnOr, as amostras estudadas se inserem nos campos correspondentes a tonalitos e granodioritos. Foram analisadas
onze amostras para litogeoquímica, sendo que cinco apresentam teor de SiO2 maior que 60 % em peso (ASi) e
seis com conteúdo menor que 60% em peso de SiO2 (BSi). ASi apresentam relativamente mais baixo conteúdo
de Na2O+CaO (5,94-9,79% em peso), menor somatória de TiO2+Fe2O3+MgO+MnO (10,35-17,53), Sr (245,2631,1 ppm), Ni (10-79 ppm), Cr (6-78 ppm), do que BSi Na2O+CaO (6,17-12,76% em peso), somatória de
TiO2+Fe2O3+MgO+MnO (18,29-29,16), Sr (137,4-1215,8 ppm), Ni (10-541 ppm), Cr (9-757 ppm). O conteúdo
de elementos traços e ETRs mostram padrões semelhantes aos TTGs Arqueanos, porém com expressiva
anomalia negativa de Ti. Apresentam forte fracionamento de ETRs (La/Yb)N (3,04-42,49; e, relativamente maior
conteúdo de ETR pesados (Yb = 0,8-5,5 ppm). Semelhanças entre as rochas estudadas e a composição química
de granitos da suíte TTG (final do período Arqueano ~2,5 Ga) sugerem analogia petrogenética para sua
formação, isto é, como resultado de fusão de crosta oceânica subductada (granada anfibolito ou eclogito) durante
o Neoarqueano.
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Apresentamos resultados de análises petrográficas e litogeoquímicas de uma lente metadunítica que ocorre na
unidade de xisto da Formação Turvo Cajati, município de Bocaiúva do Sul, PR. A Formação Turvo Cajati, que
faz parte do Terreno Curitiba, foi subdividida em três unidades principais: i) Unidade de Filito; ii) Unidade de
Micaxisto; iii) Unidade de Paragnaisse. Dados geocronológicos obtidos em biotita de paragnaisse milonítico
indicam idade próxima à fase final de resfriamento do último evento metamórfico de 555±4 Ma (idades
40
Ar-39Ar). Foram descritas ainda lentes mapeáveis de rochas calcissilicáticas, mármores e quartzitos na unidade
de micaxistos. Porém, ainda não havia sido descrito rocha de origem ígnea ultramáfica na Formação Turvo
Cajati. A lente com espessura de cerca de 3 m, apresenta direção N80°E e mergulha 50°NW. Análise
petrográfica do metadunito mostra uma rocha cinza escura a preta, estrutura foliada e textura inequigranular
porfiroclástica. Ocorrem bandas composicionais (0,5 cm), formadas por serpentina, talco e minerais opacos (0,5
mm), intercalando-se a bandas compostas de porfiroclastos estirados de olivina (3 a 5 mm, podendo chegar a 1,0
cm). A olivina ocorre com hábito sigmoidal (2 x 7 mm), fraturada (fraturas paralelas), com inclusões de minerais
opacos e ocorrência localizada de subgrãos. Nas porções miloníticas ocorrem olivinas (0,2 mm) neoformadas
(recristalizadas) e serpentinizadas. A análise geoquímica mostra uma rocha subsaturada em sílica (40,5 % em
peso de SiO2), ultrabásica (33,5 % em peso de MgO), subalcalina (Na2O+K2O = 0,12), empobrecida em TiO2
(0,12 % em peso) e CaO (0,51 % em peso), rica em Ni (1664 ppm) e Cr (864 ppm), que pode ser classificada
como gabro peridotítico. A rocha apresenta um padrão com enriquecimento suave em elementos traços
incompatíveis (LILE), e com anomalia negativa acentuada em potássio, quando comparada aos basaltos do tipo
MORB. Apresenta padrão de empobrecimento nos elementos incompatíveis do tipo HFSE, com anomalia
negativa de titânio. Para os elementos terras raras possui um padrão inclinado com suave enriquecimento nos
LREE, empobrecimento nos HREE e uma suave anomalia positiva de Gd. Em contagem modal a rocha original
pode ser classificada como um espinélio dunito. Essa rocha poderia tratar-se de um fragmento de uma rocha
ofiolítica entre os metassedimentos da Formação Turvo Cajati?
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A região do Morro da Lorena está situada no município de Rio Branco do Sul, região metropolitana de
Curitiba - PR, na porção nordeste do Primeiro Planalto do Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido como requisito
para a conclusão da graduação em geologia o qual consistiu do mapeamento geológico em detalhe, em escala de
1:10.000, que possibilitou o reconhecimento das unidades, caracterização e discussão de eventos e evolução
geológica da região. Para a área, que totaliza cerca de 30km2, foram reconhecidos predominantemente litotipos
metamórficos que compõe unidades pré Cambrianas da Faixa Ribeira, são eles: rochas ortoderivadas - gnaisses e
granitos deformados do Complexo Atuba, e metassedimentos - muscovita quartzo xistos, quartzitos, sericita
quartzo filitos e mármores dolomíticos da Formação Capiru, no Terreno Curitiba; e sericita quartzo filitos,
quartzitos e ocorrências de metabásicas da Formação Perau e Grupo Votuverava, no Terreno Apiaí. Além das
unidades metamórficas, foram cartografados diques da Província Magmática Paraná - com diabásios e diabásios
porfiríticos; e sedimentos recentes em depósitos fluviais. A região integra o flanco norte da antiforma do Setuva,
com estruturação geral de direção NE e limites entre as unidades predominantemente tectônico com
cavalgamentos e transpressões. Para as rochas paraderivadas do Terreno Curitiba, o empilhamento foi
interpretado, com auxílio das estruturas sedimentares e correlações com as estruturas regionais, em três
conjuntos, da base (porção SE em contato com o embasamento) para o topo (em direção a NW terminando na
Zona de Cisalhamento da Lancinha) por xistos que vertical e lateralmente são intercalados com lentes de
quartzitos, sendo o Morro da Lorena caracterizado como o final na Serra do Santana; mármores maciços e filitos
com magnetita com ocorrência de filito carbonoso; e por fim mármores bandados e psamitos intercalados a
metapelitos com filito grafitoso. Estruturalmente as rochas apresentam deformação heterogênea, sendo
encontrados: uma primeira foliação S1 paralela à S0, quando esse reconhecido (laminações, gradações e marcas
onduladas), associada a milonitos de cavalgamento; uma foliação S2 crenulando ou transpondo, S1, ambas
formadas em um primeiro evento (E1); uma clivagem disjuntiva associada a milonitos de transpressão registros
de um segundo evento (E2); e famílias de fraturas e falhas predominantemente de direção NE, mas também NW,
geradas no último evento (E3). O metamorfismo encontrado nos litotipos é associado ao primeiro evento, sendo
caracterizado por fácies xisto verde com uma progressão, de zona da clorita na formação de S1, para biotita, na
formação de S2. As rochas encontradas registram parte da história da quebra de um supercontinente com
formação de um oceano e deposição de sedimentos marinhos (E0), seu posterior fechamento com evidências de
cavalgamentos e dobramentos (E1), colagem de terrenos justapostos por zonas de transcorrência (E2) e uma
nova tafrogênese com evolução para o cenário atual (E3). O estudo também integrou discussões sobre questões
econômicas e ambientais pertinentes à área, dentre elas: a ocorrência de rochas com interesse ornamental,
mineralizações, movimentos de massa, uso do solo e recursos hídricos; potencial da geodiversidade atrelada ao
uso turístico e afloramentos de relevância para o patrimônio geológico da região.
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Grandes Províncias Ígneas (LIPs) representam grandes eventos vulcânicos do planeta. As rochas
sedimentares intercaladas com os vulcanitos fornecem importantes indicadores do paleoambiente
contemporâneo ao vulcanismo. A Província Ígnea Paraná-Etendeka (PIPE) é uma LIP continental do Cretáceo
Inferior relacionada ao rompimento do Gondwana Oeste e a abertura do Atlântico Sul. Na Calha de Torres
(RS) a PIPE é representada pelo Grupo Serra Geral (GSG), composto por quatro formações (Fm)
estratigráficas. A Fm. Torres (FT), base do GSG, é composta por basaltos pahoehoe simples e compostos. A
Fm. Vale do Sol (FVS) sucede a Fm. Torres e é composta por basaltos e basaltos andesíticos do tipo
rubbly pahoehoe. A Fm. Palmas (FP) é composta por riodacitos e dacitos que sobrepõem a FVS na porção
oriental e central e a FT na porção ocidental. A Formação Esmeralda (FE) ocorre no topo da sequência e é
composta por basaltos pahoehoe simples e compostos. Este trabalho tem como objetivo caracterizar as rochas
sedimentares, hialoclásticas e peperitos associadas ao GSG com base em dados de campo e petrografia óptica.
Na região de Herveiras – Barros Cassal (RS), arenitos arcóseo maciços ou com laminação ripple, e peperitos
ocorrem associados à FT e FP. Na FT os arenitos frequentemente encontram-se preenchendo depressões entre
as lavas formando pacotes de pequena extensão lateral e vertical. Comumente a laminação desses arenitos é
rompida possivelmente devido a sobrecarga da pilha vulcânica sobreposta. No contato entre a FT e a FVS
ocorre um horizonte com espessura variada de peperitos e arenitos atingindo até 1,5m. A sul de Barros
Cassal vitrófiros ácidos da FP ocorrem associados lateralmente a uma camada com 2m de espessura de um
arenito arcóseo com estratificação plano paralela. A sul de Veranópolis ocorre um extenso horizonte de
brechas peperitícas com aproximadamente 2m de espessura associado a FT. Os clasto de basalto apresentam
grande intervalo granulométrico variando desde decimétricos até milimétricos e preservam-se contramoldes
de pahoehoe na fração sedimentar. Na Usina Velha (Veranópolis) ocorrem diques sinvulcânicos da FP
colocados em ambiente subaquoso. A porção central do dique apresenta uma litofacies de lava coerente que
transiciona para uma litofacies de hialoclastito in-situ que por vez tem uma gradação para uma litofacies de
hialoclastitos ressedimentados/peperitos.
Os produtos diagenéticos das rochas clásticas podem estar
associados ao tipo de vulcânica adjacente. Rochas sedimentares associadas às rochas básicas são cimentadas
por diferentes texturas de zeólitas (prismáticas como pore-lining e poiquilotópicas como pore- filling)
enquanto aquelas associadas às rochas ácidas apresentam diversos minerais diagenéticos como zeólita, opala,
calcedônia e carbonatos. As rochas sedimentares intercaladas com os vulcanitos do GSG marcam os períodos
de pausa da atividade vulcânica na Calha de Torres. Peperitos representam a retomada da atividade
vulcânica e a interação entre magmas e sedimentos. A ocorrência de hialoclastitos é diagnóstica da interação
entre magma e água. As texturas das rochas sedimentares, peperitos e hialoclastitos sugerem a presença de
cursos da água efêmeros e/ou lagos concomitante ao magmatismo do GSG. Esse cenário é contrastante ao
ambiente hiperárido normalmente atribuído ao paleoerg representado pela Fm. Botucatu ou indicativo de uma
mudança paleoambiental durante vulcanismo PIPE na região da Calha de Torres.
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O mapeamento permitiu caracterizar a mineralogia e génese dos argilominerais do Grupo Caiuá (Ks), bem como
a evolução diagenética dos arenitos eólicos da Formação Rio Paraná. Os argilominerais mais frequentes são
esmectita e caulinita. A illita ocorre de modo secundário, com maior frequência na Formação Adamantina,
unidade de posição mais marginal da área de estudo. A caulinita, dominante em superfície, formou-se por
intemperismo superficial. Em subsuperfície predominam esmectitas autigênicas. Os arenitos da Formação do
Grupo Caiuá foram submetidos a transformações pouco intensas, atingindo estágios iniciais da mesodiagênese.
Vestígios de compactação química são menos comuns, em parte possivelmente refreada pela cimentação
carbonática. A ação de processos de dissolução do cimento e de grãos menos estáveis é revelada pela
coexistência de porosidade secundária e feições de compactação geoquímica, também foi encontrado na área
mapeada água subterrânea, na região noroeste do Paraná, tem sido aproveitada como fonte de abastecimento de
municípios, indústrias e propriedades particulares, fazendo-se necessária uma avaliação das condições da
qualidade da água do grupo Caiuá, na área de estudo. Possui uma rede de piscinas que usam a água do grupo
Caiuá para fins de diversão, usando o diagrama de Piper, o objetivo classificar a água e saber sua proveniência.
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A Formação Serra dos Lanceiros, juntamente com a Formação Pedra do Segredo, compõe o Grupo Santa
Bárbara (Paleozoico Inferior), o qual integra a Bacia do Camaquã, dispostas sobre os terrenos ígneos e
metamórficos do Escudo Sul-Rio-Grandense. A bacia compreende arenitos imaturos avermelhados,
conglomerados e pelítos depositados em sistemas aluviais (leques, lagos rasos e fluvial braided), sob condições
de clima semiárido, aflorantes na região de Caçapava do Sul, na porção centro-sul do estado do Rio Grande
do Sul. As amostras selecionadas para este trabalho foram coletadas em afloramentos representativos da
Formação Serra dos Lanceiros, cujo objetivo foi a caracterização petrográfica dos arenitos deltaicos arenosos,
até então inéditos na literatura. Foram realizadas análises petrográficas por Microscopia Óptica e Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), com a finalidade de identificação
mineralógica, texturas, composição química semiquantitativa dos minerais e, enfim, os processos e os produtos
diagenéticos. Os resultados das observações por microscopia óptica em luz transmitida possibilitaram
classificar as amostras como arenito muito fino, moderadamente selecionado, imaturo, com grãos subangulares e angulares e raros contatos paralelos e pontuais. O arcabouço é constituído por quartzo
monocristalino (~85%), plagioclásio (~7%), microclínio (~3%), micas (~3%), opacos (~1%) e fragmentos de
xisto (<1 %). Os produtos diagenéticos são limitados ao estágio eodiagenético de infiltração mecânica de
argilas na forma de cutículas isópacas contínuas ao redor dos grãos e posterior oxidação, provavelmente em
estágio telodiagenético. As análises em MEV/EDS revelaram que as argilas infiltradas são esmectitas em
processo inicial de transformação eodiagenética a mesodiagenética rasa para um interestratificado ilitaesmectita (I/S). Além disso, observou-se dissolução incongruente do plagioclásio originando porosidade
secundária do tipo intragranular e parcial argilização dos grãos. De acordo com as feições diagenéticas
observadas, pode-se inferir que os arenitos não sofreram soterramento profundo atingindo profundidades de,
no máximo, 2km. Ademais, observou-se também nas análises no MEV/EDS a frequente presença de titanita,
mineral acessório típico de rochas metamórficas e ígneas o que indica proveniência das rochas do Escudo SulRio-Grandense Pré-Cambriano na sedimentação dos arenitos da Formação Serra dos Lanceiros. Assim, a
caracterização petrográfica dos arenitos deltaicos arenosos da Formação Serra dos Lanceiros permitiu uma
melhor compreensão do preenchimento sedimentar da porção basal do Grupo Santa Bárbara. Recomenda-se
para trabalhos futuros a caracterização petrográfica detalhada da Formação Pedra do Segredo a qual,
juntamente, com a petrografia da Formação Pedra dos Lanceiros aqui apresentada, contribuirá para um melhor
entendimento da evolução geológica da Bacia do Camaquã durante o Paleozoico Inferior.
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O EBSD é uma técnica utilizada para o estudo das orientações cristalográficas e as microestruturas de
agregados policristalinos. Acoplado a um microscópio eletrônico de varredura (MEV), o detector EBSP
difrata os elétrons retro-espalhados na superfície polida de uma amostra, inclinada a 70º em relação à
horizontal. Para uma melhor qualidade de imagem e resolução de padrões de difração, é necessário que a
amostras apresente uma superfície plana e livre de defeitos, pois superfícies irregulares prejudicam a
difração dos elétrons incidentes uma vez que a profundidade de interação dos mesmos não ultrapassa 50
nm. Por consequência, a preparação de amostras para o EBSD é uma etapa fundamental. A preparação
inicia-se na impregnação da amostra, com a finalidade de garantir sua coesão e/ou preenchimento de
porosidades - a amostra deve estar seca e ser submetida a vácuo durante a introdução da resina. Para
embutimentos, os blocos são montados em moldes cilíndricos que serão preenchidos cuidadosamente com
resina. O corte deve ser feito com cortadeiras de precisão, em blocos cúbicos que caibam em moldes de 3
cm de diâmetro. No caso de seções delgadas o procedimento é similar ao método convencional de
preparação. No então os mesmos cuidados na hora do corte devem ser mantidos. O desbaste é feito com lixas
de carbeto de silício de 320/400/600 e 1200 grit, até que a superfície da amostra seja exposta. Uma vez
realizado o desbaste tanto nos embutimentos quanto nas seções delgadas, passa-se as etapas de polimento.
O polimento mecânico é feito com as lixas de 600 e 1200 grit, e em seguida, com a de 230 grit. Os
próximos polimentos são feitos em uma politriz mecânica com pastas de diamante de granulometrias 9, 6, 3, 1
e 0,25 µm, em pano sintético não entrelaçado, juntamente com um óleo lubrificante. É necessária a
lavagem da amostra no ultra-som entre cada etapa de polimentos, para que os resíduos de abrasão da etapa
anterior não interfiram nos subsequentes. Para o polimento químico se utiliza uma politriz de baixa rotação
com soluções de sílica coloidal como abrasivo, em pano não trançado, retirando riscos superficiais e
finalizando a amostra. A qualidade dos resultados tem relação direta com a qualidade do preparo da amostra. É
fundamental que cada etapa seja seguida passo a passo e com bastante rigor. Com todas as fases
concluídas, a amostra deverá estar com a superfície perfeitamente polida, adequada para obter resultados
mais precisos com o EBSD.
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Este trabalho apresenta os resultados do Projeto Paulo Lopes (UFSC, 2018) de mapeamento geológico em escala
1:25000 realizado na região de Garopaba e Paulo Lopes, litoral sul de Santa Catarina. A área de estudo está
localizada no Domínio Sul do Escudo Catarinense, a sul da Zona de Cisalhamento Major Gercino, e está inserida
na porção leste do Batólito Florianópolis (BF). Ao todo, treze unidades litoestratigráficas foram individualizadas
com base em aspectos texturais, mineralógicos, petrográficos e estruturais. O Complexo Águas Mornas (CAM)
constitui a unidade mais antiga da região e ocorre como ortognaisses graníticos a tonalíticos com biotita, de
fácies anfibolito. O bandamento é descontínuo, de espessura milimétrica a centimétrica, com injeções
concordantes a discordantes de material granítico e, pontualmente, lentes e bolsões de leucossoma, com foliação
milonítica superimposta e paralela ao bandamento. Esta unidade ocorre como roof pendants contidos nas rochas
graníticas do BF. A suíte mais precoce do BF, denominada Suíte Paulo Lopes (SPL), é constituída pelo Granito
Paulo Lopes (GPL) e pelos Granitoides Garopaba (GG). O GPL abrange biotita monzo a sienogranitos,
porfiríticos, com megacristais de k-feldspato tabulares e matriz equigranular média a grossa. Foi
compartimentado, conforme o índice de cor M’, e subdividido em duas fácies: máfica (M' ≥ 15) e félsica (M' ≤
15), além de termos leucograníticos de ocorrência subordinada. A foliação magmática é bem desenvolvida,
subparalela à foliação milonítica que ocorre localmente, assim como faixas cataclásticas métricas. Os GG
compreendem granodioritos a sienogranitos de textura inequigranular seriada a porfirítica com megacristais de
k-feldspato ovóides e manteados. Foliação magmática pouco desenvolvida ou inexistente; enclaves
microgranulares máficos e, raramente, enclaves félsicos. As rochas da SPL são frequentemente seccionadas por
abundantes corpos tabulares métricos de aplitos e pegmatitos. De origem tardia em relação à SPL, tem-se a Suíte
Pedras Grandes composta pelas unidades graníticas isótropas Granito Serra do Tabuleiro (GST) e Granito Vila
da Penha (GVP). O GST ocorre na área mapeada como biotita sienogranitos leucocráticos caracterizados por
agregados de quartzo fumê arredondado a facetado; essa unidade foi subdividida nas fácies equigranular fina a
média, equigranular grossa e porfirítica de matriz fina. O GVP compreende sieno a monzogranitos leucocráticos
caracterizados por quartzo fumê destacado e facetado, feldspato tabular e biotita de distribuição esparsa; na
região foram identificadas as fácies porfirítica e inequigranular seriada. A Suíte Cambirela, de caráter
plutono-vulcânico, é formada pelo Granito Ilha (GI) e o Riolito Cambirela (RC). O GI é um leucossienogranito
isótropo, com textura alotriomórfica equigranular média e quartzo fumê facetado. O RC abrange derrames de
riolito maciço, de textura porfirítica a glomeroporfírítica, de matriz afanítica, com megacristais de quartzo
facetado e k-feldspato subédricos. O Grupo Serra Geral representa o magmatismo mais tardio, com idade
Eo-Cretácea, e é composto por diabásios e gabros maciços que ocorrem na forma de diques com orientação N-S
a NE e soleiras. Os depósitos sedimentares quaternários são representados por dunas eólicas do Pleistoceno e
Holoceno, depósitos fluviais, lagunares, praiais, além de solos residuais.
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O vulcanismo ácido de baixo-Ti da LIP Paraná-Etendeka é descrito como extensas unidades de
resfriamento geoquimicamente correlatas na América do Sul e na África. Neste trabalho é apresentada uma
investigação geoquímica de rochas relacionadas a lavas e condutos de três áreas no Rio Grande do Sul: Mato
Perso, São Marcos e Jaquirana-Cambará. Estas são dacitos, raramente traquito, de afinidade metaluminosa.
Plagioclásios sódicos (An<45) são descritos pela primeira vez para magmas do subtipo Caxias do Sul. O
conteúdo e tamanho dos fenocristais juntamente com o teor de anortita dos plagioclásios diminuem da direção
oeste para leste devido a conteúdos de H2O entre 0,5 e 1,3% em peso. Os padrões de elementos-traço são
compatíveis com os padrões dos basaltos e andesitos-basálticos sotopostos e intercalados. Modelos de
assimilação e cristalização fracionada (ACF) indicam que os magmas ácidos foram gerados por alto
fracionamento (>60%) de magmas basálticos, com assimilação de rochas contrastantes em conteúdo de
elementos LIL (large ion lithophiles) e HFS (high field strenght). A variação das razões Zr/Nb, características
distintivas das rochas ácidas, é atribuída à herança dos magmas parentais basálticos. As temperaturas de
armazenamento e emplacement, calculadas a partir da química de cristais de plagioclásio e piroxênio são
extremamente altas (~1.000-1.100°C). As viscosidades da ordem de 106 a 103 Pa s, o transporte efetivo em
condutos controlados estruturalmente, e a estrutura dos magmas com RAI (Na2O+K2O+CaO+MgO+FeO)
/(Al2O3+Fe2O3) <1 são favoráveis para o emplacement efusivo de lavas com morfologias lobadas, domos,
coulees e lavas do tipo-SR. A sustentação de um sistema em altas temperaturas é o fator-chave para a produção
de grandes unidades efusivas, sendo uma característica da LIP Paraná-Etendeka. A pequena mudança das
temperaturas liquidus dos produtos vulcânicos (~150-250°C) diferem de outras províncias (Tarim, Etíope e
Emei), onde a mudança foi mais ampla (~300-450°C). As correlações transatlânticas sugerem sobreposições
composicionais, mas os conteúdos de Pb das rochas da Namíbia são cinco a dez vezes maiores. As razões Pb/Cu
para estas rochas também é maior e estes fatores sugerem que as vulcânicas ácidas africanas assimilaram rochas
mais ricas em Pb (argilitos, folhelhos ou equivalentes metamórficos) durante os processos de ACF.
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A transformação de magnetita para hematita ocorre por meio de uma reação de oxidação e é um fenômeno
comum nos sistemas geológicos. A hematita por possuir apenas Fe3+ se torna mais estável em condições oxidantes
do que a magnetita, que possui tanto Fe3+ quanto Fe2+. Em altas pressões parciais de oxigênio, a magnetita se
converte naturalmente em hematita pela oxidação do Fe2+. Além disso, as similaridades estruturais entre os dois
minerais facilitam essa transformação e geram coincidências cristalográficas, denominadas relações topotaxiais,
entre as fases reagente e produto. Com o intuito de caracterizar as relações topotaxiais envolvidas na transformação
de magnetita para hematita, foram selecionados dois cristais euédricos de magnetita parcialmente transformados,
provenientes da região de Ouro Preto, na porção sul do Quadrilátero Ferrífero. Os cristais foram cortados
paralelamente aos seus planos basais (001) e octaédricos (111), e geraram quatro superfícies que funcionam como
boas aproximações dos referidos planos cristalinos. As superfícies foram embutidas em resina condutora e
posteriormente passaram pelas etapas de desbaste, polimento mecânico e polimento químico. Finalmente, algumas
áreas transformadas foram selecionadas com auxílio do microscópio petrográfico e analisadas por meio da técnica
de difração de elétrons retroespalhados (EBSD). O EBSD fornece a orientação cristalográfica de todos os grãos
analisados e permitiu a identificação de algumas relações topotaxiais entre as fases magnetita e hematita. Os
resultados mostraram que os planos {111} da magnetita coincidem com os planos {0001} da hematita e que os
planos {110} da magnetita são paralelos aos planos {112̅ 0} da hematita. Além disso, os planos {101} e {101̅ 0}
da magnetita e da hematita, respectivamente, também se coincidem. Essas três condições de paralelismo já foram
identificadas anteriormente tanto em transformações naturais quanto em experimentos laboratoriais. No entanto,
uma condição ainda não descrita na literatura foi identificada nos resultados obtidos. Figuras de polo e mapas de
orientação mostram a coincidência dos planos octaédricos {111} da magnetita com os planos romboédricos
{101̅ 1} da hematita.
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Em meio aos depósitos litorâneos holocênicos de Pontal do Paraná (PR), são encontrados seixos de púmices
de até 2cm de diâmetro, arredondados, depositados entre 0,5 e 1m de profundidade. Estes púmices possuem
afinidade alcalina, caracterizada pelo alto teor de Na 2O+K2O (~10%) e pelo enriquecimento em elementos
incompatíveis, como Zr, Rb, Th, Ce e La. Em lâmina delgada, esses fragmentos têm a afinidade alcalina
marcada pela presença de cristaloclastos finos a médios de feldspato alcalino e egirina-augita. Púmices são
característicos por flutuarem na água e ficarem à deriva nos oceanos, sendo depositados em praias distantes
de sua origem e, portanto, são encontrados por litorais de todo o planeta. Em trabalhos anteriores, autores
estudando púmices da África do Sul os separam em cinco grupos geoquímicos distintos, agrupados pelas
concentrações de TiO2, FeOt, K2O, Na2O, CaO, Zr, Nb, Rb, Sr, Y, Th, Pb e Zn, e que teriam fontes distintas.
Dessa forma, para identificar a possível fonte dos púmices de Pontal do Paraná, sua assinatura geoquímica foi
comparada às assinaturas dos diferentes grupos estudados na África do Sul e, além disso, ambas foram
comparadas à assinatura de púmices estudados após uma erupção próxima a Nightingale Island (Tristão da
Cunha) em 2004. Em diagrama ternário de CaO, Na2O e K2O a composição dos púmices de Pontal do Paraná é
semelhante à da amostra de Nightingale, ambas agrupadas com púmices sul-africanos de afinidade alcalina,
com altos teores de Na 2O e K2O e baixo CaO. Em diagramas de variação usando o TiO2 em relação aos
elementos traço, as amostras de Pontal do Paraná assemelham-se às mesmas amostras, com altos teores de Zr,
Rb, Th e Zn, e baixos de Y e Sr, porém os púmices do litoral paranaense e de Nightingale encontram-se mais
próximos entre si do que em relação às amostras do grupo de púmices alcalinos da África do Sul. Analisando
razões de elementos incompatíveis e relacionando-as em diagramas binários, percebe-se o mesmo padrão.
Os púmices de Pontal do Paraná com razão Zr/Ti=0,26, Nb/Y=5,83 e Zr/Y=44,97, projetam-se próximos da
amostra de Nightingale (Zr/Ti=0,25; Nb/Y=7,66; Zr/Y=37,61). Quando comparados com as amostras da
África do Sul, encontram-se relativamente próximos aos púmices alcalinos, cujas razões Zr/Ti, Nb/Y e Zr/Y
variam entre 0,34 e 0,37, 11,80 e 12,66 e 28,45 e 30,76, respectivamente. Dessa forma, geoquimicamente, os
púmices de Pontal do Paraná podem estar associados ao mesmo magmatismo alcalino que gerou os
fragmentos encontrados próximos a Nightingale Island, em Tristão da Cunha. Por outro lado, a associação
destes com os púmices alcalinos da África do Sul não é conclusiva, já que mesmo sendo os padrões de
enriquecimento/empobrecimento semelhantes, existem variações consideráveis de alguns elementos traços,
como TiO2 e Nb. Correlacionando estes dados com as correntes marítimas predominantes no Oceano Atlântico
Sul, estas associações se mostram possíveis. Púmices lançados à deriva próximos a Tristão da Cunha (37ºS,
12ºW) estariam subordinados ao Giro Geostrófico do Atlântico Sul, um conjunto de correntes marítimas
superficiais que carregariam estes fragmentos em sentido anti-horário através do Oceano Atlântico Sul,
inicialmente em direção à África do Sul, posteriormente cruzando este oceano no sentido noroeste e,
finalmente, margeando a costa leste da América do Sul no sentido S, podendo chegar ao litoral do Paraná.
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The Porongos Complex comprises a supracrustal succession of pelitic schist, quartzites and
metavolcanic rocks along a fold and thrust belt. This study aims to provide a review of geology and
geochemistry of the metavolcanic rocks from the Passo da Cuia region, based on fieldwork, petrography and
geochemistry data (from literature). In the study area, the chlorite-biotite-muscovite schist exhibit dark-grey
color, presenting locally oxidized portions. Well-developed foliation (Sn+1) is observed and corresponds a
schistosity, striking NW-SE, cut by NE-SW quartz veins ranging from 0.5 to 2.8 cm thick. Quartz veins parallels
to the schistosity are also present. The rocks show a porphyroclastic texture marked by feldspar porphyroclasts
and blue quartz, embedded in a fine-grained matrix. In thin section, the porphyroclastic texture is evidenced,
associated with the lepidoblastic texture as well as polygonal granoblastic. The matrix consists of plagioclase,
quartz, k-feldspar, muscovite, biotite, chlorite and minor amounts of titanite and carbonate. The porphyroclastic
texture is represented by blue quartz and sometimes feldspar with 0.5 to 1.25 millimeter-long. The lepidoblastic
texture is highlighted by the alignment of muscovite crystals with an average longitudinal length of 0.17 mm.
The quartz porphyroclasts displays subhedral shapes and occur commonly recrystallized. In some cases, the new
grains are restricted to the outer border of the crystal while its inner part shows undulose extinction. The
occurrence of quartz aggregates are frequent, and its boundaries exhibit polygonal granoblastic texture. Locally
it is possible to notice the occurrence of quartz rich-bands (mm-think) and quartz ribbon. On the other hand,
plagioclase-porphyroclasts have subhedral prismatic shapes and often exhibit intragranular fractures. Some
plagioclase crystals show undulose extinction, rounded edges and frequently rotated. Muscovite-rich layers
consist mainly of muscovite crystals with sizes up to 0.17 mm and also of biotite and chlorite in minor amounts.
Muscovite-biotite-chlorite -rich bands define the schistosity, which is best defined by the alternation with quartzfeldspar-rich bands. Microscopically an Sn foliation was possible to be observed. In these restricted areas it is
possible to find microfolds and crenulation cleavage, partially obliterated by Sn+1. Based on geochemistry data,
the metavolcanic protoliths from Passo da Cuia region belong to calc-alkaline series with peraluminous nature
and plot as rhyodacites-dacites on the classification diagrams. The samples show the range of the following
contents: SiO2 (65.76-70.14 wt%), TiO2 (0.56-0.7%), Al2O3 (12.9-14.17%), Fe2O3 (5.02-5.74%), Mg (1.431.67%), CaO (2.09-3.3%), Na2O (2.1-2.68%), K2O (1.84-3.9), low contents of MnO, P2O5, Cr2O3. Trace element
patterns normalized by E-MORB values show strong negative anomalies of Nb, P, Ti which is compatible with
arc-related sources. When normalized to chondrite, their REE distribution pattern shows slight negative Eu
anomalies and high enrichment in LREE. In tectonic setting discriminant diagrams, the rhyodacites-dacites rocks
plot in the field of volcanic arc. Similarities between metavolcanic rocks from Porongos Complex and Varzea do
Capivarita Complex are evidenced by geochemistry patterns. The data corroborates the relation between Varzea
do Capivarita and Porongos Complex leading to suggest, at least in part, a shared geological context.
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O Enxame de Diques Florianópolis (EDF) faz parte dos vários enxames de diques relacionados à ruptura do
Gondwana e o estudo destes enxames é fundamental para o entendimento dos processos geodinâmicos
relacionados com a abertura do Atlântico Sul. A principal ocorrência do EDF é registrada na Ilha de Santa Catarina
e municípios adjacentes, porém sua ocorrência pode ser ainda maior à medida que mais áreas vão sendo estudadas
e mapeadas. Um desses casos é a Ilha do Coral que está situada no litoral catarinense a sul da Ilha de Santa Catarina.
Ela é composta por granitos neoproterozóicos das suítes Paulo Lopes e Plutono-Vucânica Cambirela que são
cortados por diques máficos de espessuras variáveis, desde poucos centímetros a mais de 40m. Neste estudo estes
diques máficos foram separados em duas categorias: os de espessura entre 5m a 40m (diques maiores) e os diques
com espessuras próximas a 1m ou menos (diques centimétricos). Os diques maiores correspondem a 6 diques que
ocorrem em todas as porções da Ilha do Coral e cortam todas as unidades mais antigas, apresentam direção N10E
a N30E com predomínio dos NNE. Além destes foram encontrados 7 diques centimétricos que ocorrem apenas na
porção centro-norte da ilha e seccionam apenas os Granitóides Garopaba e diques máficos maiores. Estes diques
centimétricos possuem duas direções principais N20-30E e N55-72W e direção subordinada E-W. A mineralogia
de todos os diques é muito similar, com ocorrência de plagioclásio, piroxênio (predomínio de clinopiroxênio),
opacos e raros quartzos, mudando apenas a textura que é equigranular fina a grossa nos diques maiores e
predominantemente afanítica nos diques centimétricos. Para análise geoquímica foram utilizadas 6 amostras de
diferentes diques, todas elas dos diques maiores resultando na classificação de basaltos e andesito-basálticos. A
análise geoquímica mostrou que há um forte predomínio dos diques classificados como grupo alto-TiO2
correspondendo ao magma tipo Urubici e Pitanga e apenas um dos diques foi classificado como grupo baixo-TiO2
correspondendo ao grupo Gramado. Comparando os diques da Ilha do Coral com estudos já realizados no Enxame
de Diques Florianópolis a petrografia é muito similar, assim como a estrutural e também o predomínio do magma
tipo Urubici e Pitanga, relacionando assim os diques desta ilha aos do Enxame de Diques Florianópolis e
aumentando assim a área de ocorrência deste, entretanto em estudos anteriores os diques (EDF) com magma tipo
baixo-TiO2 possuem direção NW enquanto na Ilha do Coral possui direção NE.
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EM FOLHELHOS BETUMINOSOS DA FORMAÇÃO IRATI, BACIA DO PARANÁ
Gustavo Carbonari Collares¹, Marleny Blanco González², Julia da Silva Fröhlich³, Martin Andrade Ströher3,
Simone Barrionuevo4, Taís Freitas da Silva5, Wolfgang Dieter Kalkreuth6
¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: gcollares@gmail.com
²Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: marlenybg@gmail.com
³Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: juliasfrohlich@hotmail.com
4
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: martinstrev@gmail.com
5
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: simonequimica@yahoo.com.br
6
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: tais.freitas@ufrgs.br
7
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: wolfgang.kalkreuth@ufrgs.br

A Bacia do Paraná é uma ampla bacia intracratônica com registro de rochas sedimentares e vulcânicas que
variam do Ordoviciano ao Cretáceo, e sua evolução está relacionada com as orogenias paleozoicas ocorridas
durante o estabelecimento do Gondwana e a abertura do Atlântico Sul. Durante todo o Paleozoico a bacia esteve
localizada na porção oeste do Gondwana ocidental, o que possibilitou várias transgressões marinhas que
permitiram a deposição de sedimentos ricos em matéria orgânica, os quais apresentam elevado potencial de
geração de óleo e gás. Os Folhelhos da Formação Irati depositados durante o Permiano da Bacia constituem um
exemplo da deposição de grande quantidade de matéria orgânica, porém devido a sua grande extensão lateral,
presente em praticamente toda a Bacia do Paraná, apresenta uma ampla variação com relação a deposição e
preservação da matéria orgânica em diferentes fácies orgânicas, assim como diferentes níveis de maturação, bem
como ambientes deposicionais que também variam de acordo com a região da bacia. Em vista disso, torna-se
necessária uma caracterização mais detalhada da Formação Irati em questões relacionadas a geração de óleo e
gás à diferentes níveis de maturação, qualidade e quantidade da matéria orgânica contida nos folhelhos. Assim o
presente estudo teve como objetivo realizar a caracterização geoquímica de diferentes fácies orgânicas nos
folhelhos da Formação Irati, baseado em ensaios de hidropirólise e uso de diferentes métodos geoquímicos de
análise. A hidropirólise é uma técnica experimental que simula a maturação, geração e expulsão de óleo que são
física e quimicamente similares aos óleos gerados no sistema natural. Para isto foram selecionadas as seguintes
amostras da Formação Irati: 14-300, coletada em afloramento na cidade de São Matheus – PR; 14-239 coletada
de testemunho a profundidade de 35m na cidade de Pouso Redondo - SC; 18-077 coletada de testemunho a uma
profundidade de 303,60m, na jazida de Chico Lomã – RS. Estas amostras são consideradas imaturas, com
valores de Tmax menores que 435ºC e apresentam um teor de Carbono Orgânico Total (COT) de 1,67%, 13,23%
e 17,5% em peso, respectivamente, e um potencial gerador de hidrocarbonetos (S2) variando entre 4,55 e 128,52
mg HC/g rocha . Os ensaios são realizados em condições específicas de massa de amostra, volume do reator,
massa de água adicionada, e temperatura de reação para garantir a fase líquida durante o aquecimento, sob
condições isotérmicas na temperatura de 350°C nos tempos de 0, 16 e 72 horas. Os produtos obtidos (óleo
expulso e betume retido na porosidade da rocha) mostram que o incremento do tempo dos ensaios promoveu
uma maior taxa de transformação da matéria orgânica em hidrocarbonetos, estreitamente relacionado a riqueza
da matéria orgânica de cada amostra utilizada. Observou-se também um aumento do óleo expulso nos ensaios de
72 horas/350°C. Todos os produtos obtidos pela hidropirólise das amostras foram analisados por cromatografia
líquida e cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas para a caraterização de compostos
moleculares individuais (biomarcadores) os quais são utilizados para a determinação do grau de maturação,
origem da matéria orgânica e estudo do ambiente paleodeposicional, sendo que as análises dos resultados
encontram-se em andamento.
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De idade Eocretácea, o Grupo Serra Geral define a fase final da supersequência Gondwana III, caracterizando-se
por uma espessa camada de rochas vulcânicas máficas no topo da Bacia do Paraná (BP), ocorrendo também na
forma de diques e soleiras que ocorrem cortando ou entrepostas as rochas sedimentares desta Bacia. Com
espessura entre 6 e 60 metros, algumas soleiras são visíveis entre folhelhos, pelitos e arenitos na escarpa que ocorre
entre os municípios de Taió, Salete e Rio do Campo. As amostras destas soleiras apresentam estrutura maciça,
textura equigranular de fina a grossa, apresentando plagioclásio, clinopiroxênio e opacos como minerais
constituintes principais. As análises geoquímicas foram realizadas em dezessete amostras das soleiras, resultando
na classificação de andesi-basaltos e basaltos e demonstrando a presença do grupo alto-TiO e baixo-TiO . O grupo
baixo-TiO é mais dominante, ocorre na porção centro noroeste da área, em altitudes de 350 a 595 m, e corresponde
aos magmas tipo Gramado e Esmeralda, enquanto o grupo alto-TiO encontra-se mais restrito na porção centro
sudeste em altitudes de 530 a 820 m, e corresponde aos magmas tipo Urubici e Pitanga. A partir da observação
em campo, utilização de GPS, análise geoquímica e auxílio do modelo digital de terreno (MDT) com resolução
espacial de 1 m, foi possível a delimitação dessas soleiras e também a representação cartográfica destas em mapa
e modelos 3D. A partir do MDT também foi possível a delimitação de um dique que ocorre na mesma área de
estudo, apresentando orientação NW-SE, extensão de aproximadamente 20 km e mesma mineralogia encontrada
em amostras das soleiras. A análise geoquímica feita em amostras desse dique demonstraram ser do tipo alto-TiO
e possível fonte alimentadora das soleiras caracterizadas como alto-TiO .
2

2

2

2
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The study of ancient volcanic successions is often hampered by post-eruptive, metamorphic, and alteration
processes that affect not only the identification of their geochemical signature but also mineral paragenesis. Still,
the estimate of pressure, temperature and oxygen fugacity conditions prevalent during magma crystallization can
be achieved for volcanic systems of any age by combining experimental, thermodynamic and natural data using
geothermobarometers. In this regard, highly resistant minerals such as zircon and quartz can provide key
information on the origin and evolution of silicic magmatic chambers. For example, the substitution of Ti 4+ for
Si4+ in quartz is a function of the activity of TiO2 in the magma and in the crystal, temperature and pressure.
Therefore, the aim of this study is to apply Ti-in-quartz (TitaniQ) geothermometry to provide a better insight into
the igneous processes that originated post-collisional Ediacaran sodic-alkaline rhyolites from the Acampamento
Velho in southern Brazil. Electron probe micro-analysis (EPMA) was used to identify the mineral chemistry of
the phenocrysts and matrix. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) was
used to quantify the amount of Ti in quartz crystals. Samples have phenocrysts of quartz and sanidine in an
aphanitic glassy matrix. Two samples are from a hypabyssal intrusion, while a third sample is a typical volcanic
rock with mainly subhorizontal igneous flow foliation and phenocrysts of quartz, alkali feldspar and aegirine in a
glassy matrix. Oxide minerals are Ti-rich magnetite. Laser spots could range in size from 58 to 100 μm. Therefore,
the laser spot size was chosen depending on quartz crystal size and/or absence of melt or mineral inclusions.
Titanium has direct isobaric interferences with Ca. Because Ca is also present in the quartz phenocrysts, we only
used the measured values for 47Ti, which, nevertheless, are within error from the values obtained for 46Ti, given
the low proportion of natural 46Ca. Titanium contents in quartz crystals range from 40 to 100 ppm. Surprisingly, it
was observed using cathodoluminescence images that crystals from the lava flow show zonation patterns
correlated to the Ti content, increasing from the core towards the rim. This is not observed for the phenocrysts of
the intrusive rocks, probably due to the higher crystal residence time under magmatic temperature, which allowed
re-equilibration. To correctly apply the TitaniQ thermometer first the activity coefficient of TiO 2 has to be
calculated. In order to obtain the aTiO2 for rutile undersaturated rocks, one can use the melt TiO2 content by
assuming that Henrian behaviour will lower the activity coefficient proportionally to the content required for rutile
saturation. Using rutile solubility experiments from the literature we can set the aTiO2 for 0.6, which is consistent
to the presence of Ti-rich magnetite as the main oxide phase. Temperature estimates using the TitaniQ thermometer
range from 700 and 710 °C for the intrusive rocks and from 710 to 810 °C at the lava flows that show quartz
zonation, consistent to a temperature increase due to a magma chamber recharge prior to eruption. Future work
will correlate the temperature data to Zircon saturation thermometry, viscosity, geochemistry, thermodynamic
modelling and experimental petrology to better constrain the origin of these Neoproterozoic volcanic deposits in
southern Brazil.
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Processes of magma differentiation are discussed for the Lavras granitic pluton (603-596 Ma) based on
new mineralogical data. The granitic pluton, in the West of the Sul-riograndense Shield, displays a reverse
compositional zonation and two structural domains: a central laccolith surrounded by annular intrusions.
Magnesian granites occur in the laccolith constructed by intrusion of the core Bt-granodiorite (BG) into a
precursory sill now formed by the middle types, Amp-Bt monzogranite (ABM) varying up to syenogranite (ABS).
Ferroan, slightly alkaline types constitute annular intrusions including the Bt-Amp syenogranite (BAS) and the
alkali-feldspar granite (Afsg). Contacts between granites are mostly gradational, and all but the core types display
localized mafic microgranular enclaves. Regular chemical variations in bulk compositions point to processes of
fractional crystallization for the border granites, whereas the inner ones show no clear evolutionary trends in a
short SiO2 interval (70-72 wt. %). EMPA and LA-Q-ICPMS analyses for major and trace elements in amphibole
and plagioclase from 6 samples representative of granites were obtained on laboratories at IGEO/UFRGS and
IG/USP, respectively. From the inner to the border types, plagioclase varies from oligoclase/andesine through
albite showing a regular decrease of Sr, Ba and Mg. Compositional trends of amphibole, from Hst-Hbl to a solid
solution between Fe-Hbl and Fe-Wnt, are defined by increasing alkalinity index (AI = NK/A) and contents of Nb,
Li, Zn, HREE, Zr and Pb, and decreasing mg# (Mg-number), Sr, Eu and Ba. Trace elements show more regular
variations against mg# and AI in the core and border types respectively, whereas a major dispersion in the middle
ones is suggestive of open-system processes. Hst-Hbl, in BG, show the lowest content and the least fractionated
REE pattern, and the highest V, Eu, Sr and Ba. In ABM-ABS, these amphiboles have the most fractionated REE
patterns, the highest REE and Y, Si-Al-Sc contents like those from the BG, and Ba-Ga-Mn-V-Zr-Hf-Rb-Li as
those from the BAS resulting in some divergent trends (Ba-Sr, Y-Nb). In the Afsg, Fe-Hbl/Wnt are enriched in
Nb, Ta, Li, Zn, Zr and Hf. Plagioclase with high Sr, Ba and Eu occur mainly in the porphyritic facies of BG, and
it has maximum and highly varied contents of LREE, Rb and Li in the middle types, pointing to some effect of
residual liquid in a magma-mush. It occurs as tabular or blocky grains showing normal (ABM-ABS) or oscillatorynormal zoning (BG) with moderate amplitude of An ( 5-7 mol %), and as larger grains displaying a clear rim
around a patchy-zoned nucleus. More varied zoning with irregular and corroded nuclei, truncated zones and
synneusis, as well as partially dissolved cumulates of Pl indicate dynamic magma processes in BG. Relatively
abundant resorbed and patchy zoned plagioclases, and rapakivi Afs corroborate the middle types as hybrid rocks
formed through recycling of a magma-mush by inputs of diversely fractionated magmas. New data confirm the
major role played by magma fractionation in the border granites and suggest distinct differentiation processes for
the inner ones. Repeated events of recycling of a feldspar-dominated magma-mush by successively more alkaline
liquids are here strongly corroborated. Compositions of Pl and Amp allow to propose that the precursory sill of
the middle types, which was repeatedly recycled, are linked to the northern monzonites (Tapera monzonite).
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The Cambirela Silicic Volcanic Sequence is the only Neoproterozoic volcanic manifestation in
the Florianópolis Batholith. The sequence is associated with the final stages of the post-collisional magmatism
emplaced in the Dom Feliciano Belt during the Brazilian/Pan-African Orogenic Cycle that was responsible for
the consolidation of the West Gondwana supercontinent. Distinct from other ignimbrite occurrences, which are
generally associated with caldera and sedimentary sequences, the Cambirela Silicic Volcanic Sequence is
associated with shallow granitic bodies in a plutono-volcanic system. The sequence is arranged along a NNESSE trending geomorphological feature, presents a total area of 88 km2 and is constituted by effusive and
pyroclastic units. The pyroclastic unit is predominant in the sequence and is characterized by ignimbrites with 15
to 50% of quartz, K-feldspar and plagioclase crystals, crystal and lithic fragments immersed in a tuffaceous
matrix, presenting incipient eutaxitic to parataxitic structure. Due to its geotectonic context and the absence of
caldera and sedimentary sequence associated, these ignimbrites were classified as fissure ignimbrites. The
effusive unit is composed of rhyolites with 3% of quartz, K-feldspar and plagioclase phenocrysts immersed in an
equigranular fine matrix. Based on fieldwork and petrographic analysis, these units were divided into five
lithofacies: porphyritic rhyolite (pR), lapilli-tuff with low-crystal content and eutaxitic structure (lceLT), lapillituff with high-crystal content and eutaxitic structure (hceLT), lapilli-tuff with parataxitic structure (pLT) and
crystal-rich lapilli-tuff (crLT). Based on geochemical data, these rocks were classified as high-silica rhyolites,
correlated with the high-K calc-alkaline series, close to the shoshonitic series. The sequence displays a slightly
metaluminous to peraluminous character and high contents of alkalis, FeOt/(FeOt+MgO) and agpaitic indexes.
These characteristics are associated with the A-type magmatism that occurs in the post-collisional settings in
southern Brazil. Considering its rheology, the sequence present glass transition temperatures ranging from 731 to
781 ºC, liquidus temperatures from 940 to 968 ºC and viscosities from 7.72 to 8.90 log Pa.s. These values are
similar to the chronocorrelated Ilha Granite, but slightly different from the Ana Dias Rhyolite, a volcanic
analogue in the Pelotas Batholith. The rheological and geochronological similarities between the Cambirela
Silicic Volcanic Sequence and the Ilha Granite, together with the contact relationships and interaction observed
in the field between these units, indicate that these melts are probably derived from the same magma chamber
constituting a magma mush located in the shallow portion of the crust. The study of these rocks is important to
understand the geotectonic settings and evolution of the Dom Feliciano Belt in southern Brazil, establishing a
new volcanic style for ignimbrite eruptions in the region.

300

ANÁLISE PETROGRÁFICA DE FONÓLITOS CONTINENTAIS E OCEÂNICOS: SUÍTE
ALCALINA PASSO DA CAPELA (RS) E COMPLEXO TRINDADE (ES), BRASIL
Gabriel Calzia Brose1, Natália Gauer Pasqualon1, Evandro Fernandes de Lima1, Maurício Dias da Silva1,
Márcia Elisa Boscato Gomes1
1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: gabrielbrose@hotmail.com

O magmatismo alcalino subsaturado em SiO2 apresenta uma grande variedade de rochas com
complexidade mineralógica e petrogenética. No Rio Grande do Sul, esse tipo de magmatismo está representado
pela Suíte Alcalina Passo da Capela ou Suíte Piratini (99,3 – 76 Ma), localizada no município de Piratini.
Foram estudadas 24 ocorrências petrograficamente classificadas como fonólitos, com composições
geoquímicas que variam entre fonólitos e fonólitos tefríticos. A suíte intrude o Complexo Metamórfico
Porongos e as rochas sedimentares da Formação Rosário do Sul. Rochas alcalinas subsaturadas em SiO2 de
idades mais jovens também ocorrem em ilhas oceânicas brasileiras. A Ilha da Trindade (3,9 –
0,25 Ma), localizada a aproximadamente 1260 km da costa do Espírito Santo, é a expressão desse
magmatismo. Constitui-se por cinco unidades vulcânicas subsaturadas em SiO2 de composição
melanefelinítica e fonolítica, sendo esta última dominante na unidade mais antiga, o Complexo Trindade.
Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar as características petrográficas dos fonólitos descritos
na Suíte Alcalina Passo da Capela e no Complexo Trindade a fim de contribuir na discussão sobre o
desenvolvimento do magmatismo alcalino em diferentes ambientes geológicos. Foram realizados trabalhos
de campo nas áreas para caracterização dos corpos e do arcabouço estratigráfico e petrografia convencional
com o auxílio do software Hardledge. Para a complementação deste estudo, estão sendo realizadas análises
de química mineral com microssonda eletrônica (Cameca SXFive – IGEO/UFRGS). As rochas do Passo da
Capela são intrusões rasas que formam morrotes e pequenas elevações no terreno. Na suíte, foram
identificados 2 tipos petrográficos: porfirítico e subafírico. Os fonólitos subafíricos, mais abundantes na
suíte, caracterizam-se por poucos fenocristais (2-6%) de sanidina, feldspatoides do grupo da sodalita e,
subordinadamente, clinopiroxênios como diopsídio-hedembergita e egirina-augita (rara), melanita, albita,
titanita e apatita. Os fonólitos porfiríticos possuem fenocristais (20-35%) de sanidina, melanita e
clinopiroxênios (diopsídio-hedembergita) zonados, além de noseana e hauína. Apresentam matriz
microcristalina de composição semelhante e mineralogia acessória composta por apatita, titanita e
titanomagnetita. Os dois tipos petrográficos dessa suíte são holocristalinos com textura traquítica bem marcada
e glomeroporfirítica. Os fonólitos do Complexo Trindade ocorrem em plugs e necks vulcânicos e são
holocristalinos e porfiríticos. Apresentam fenocristais e microfenocristais (15-20%) de sanidina, nefelina,
egirina-augita e, subordinadamente, hornblenda com textura coronítica de opacos, sodalita e titanita envolvidos
por matriz microcristalina composta por sanidina, feldspatoide, augita e magnetita com textura traquítica. A
textura porfirítica presente tanto nos fonólitos continentais quanto nos oceânicos indica dois momentos de
undercooling distintos, enquanto que a textura traquítica evidencia viscosidade elevada durante a colocação
dos corpos. Nos fonólitos oceânicos, a associação mineral característica é nefelina como feldspatoide
dominante, egirina-augita e hornblenda. Em contrapartida, na Suíte Passo da Capela, os feldspatoides são
representados pelo grupo da sodalita, os piroxênios dominantes são da série cálcica diopsídio-hedembergita e a
hornblenda é uma fase relativamente rara. A granada do tipo melanita foi identificada apenas nos fonólitos
continentais.
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O Eon Proterozoico (2,5 Ba -541 Ma) apesar de compreender um longo espaço temporal e ser fundamental para
entender a evolução da vida na Terra, possuiu um registro estratigráfico limitado, em sua maioria afetado por
intenso metamorfismo. No Escudo Sul-Rio Grandense, algumas coberturas Pré-cambrianas da Bacia do Camaquã
não foram afetadas pelo metamorfismo regional, por exemplo o Grupo Maricá (Fm. Passo da Promessa, Fm. São
Rafael e Fm. Arroio América), o que possibilita os estudos das características deposicionais do período. No
entanto, os depósitos dessa unidade foram intrudidos por rochas subvulcânicas intermediárias a ácidas do Grupo
Bom Jardim e pelos granitos Lavras do Sul, São Sepé, Ramada e Cerro da Cria. Na região de Lavras do Sul, RS,
ocorrem ótimas exposições da interação dos arenitos da Fm. São Rafael (620 – 600 Ma) com o Granito Ramada
(463±12 Ma). Afim de caracterizar os efeitos térmicos foram coletadas quatro amostras do arenito nas
proximidades do contato com o granito (P1 – a 10 m do contato; P2 – a 200 m do contato; P3 – a 250 m do contato
e P4 a 300 m do contato). O arenito possui coloração cinza escuro a preta com grãos de tamanho areia fina a média,
moderamente selecionados, com grãos angulosos a sub-arredondados, com contatos côncavo convexo e as vezes
suturados. Os grãos do arcabouço possuem composição arcoseana com quartzo (40-45%) feldspatos (50-55%,
predominando o ortoclásio sobre microclinio e plagioclásio sódico), enquanto a matriz siltosa é composta por
quartzo, feldspato, clorita, epidoto e biotita e argilominerais. Grãos de zircão, apatita e opacos ocorrem como
acessórios. Na amostra P1, mais próxima do contato, os grãos de quartzo e feldspato foram recristalizados, como
evidencia a formação de sub-grãos e novos grãos. Todavia, ainda é possível identificar o contorno reliquiar dos
grãos, marcados pela presença de clorita. Embora a amostra P2 apresente características semelhantes a P1, ela
apresenta uma quantidade maior de cristais de epidoto e recristalização menos evidente dos grãos feldspáticos. As
amostras P3 e P4 apresentam uma intercalação de níveis de arenito com lâminas de pelito com até 3 mm onde
ocorre crescimento de cristais decussados de biotita. No entanto, na amostra P4 foram identificados porfiroblastos
de cordierita ovoide com até 0,2 mm de comprimento e 0,1 mm de largura, alterada parcialmente para clorita,
cristais encontrados com crescimento randômico nas lâminas de pelito. O aparecimento de cordierita em rochas
de baixo grau (fácies xistos verdes), enfatiza as condições de baixa pressão do metamorfismo identificado e indica
uma temperatura superior a 400°C, assim como a recristalização do feldspato inicia a 450°C. As paragêneses
encontradas nos arenitos e pelitos, caracterizadas pelo crescimento de cordierita, epidoto, novos grãos e sub grãos
de feldspato indicam que o metamorfismo de contato observado atingiu condições da fácies albita-epidoto
cornubianito. A presença de recristalização parcial ou total do material argiloso e dos grãos do arcabouço denotam
efeito térmico. A cor e textura do cornubianito dificultam a distinção macroscópica entre as granulometrias da
amostra, dificultando a coleta de amostras de pelito. Para determinar a dimensão do halo de metamorfismo e a
variação das fácies é necessária uma amostragem menos espaçada.
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Dentro do conjunto de rochas vulcânicas silícicas da Província Magmática Paraná,
riolitos s.s. ocorrem exclusivamente como parte da associação Palmas, e são agrupados em duas
unidades que ocorrem em regiões distintas: Santa Maria, ocupando extensas áreas nas porções
centro e oeste do platô do Rio Grande do Sul, e Clevelândia, na porção central do Paraná. Ambas
as unidades se posicionam acima das sequências basálticas de baixo Ti e das unidades de dacitos
associados da província, sustentando relevo de platôs, e têm sido consideradas, implícita ou
explicitamente, correlatas. Trata-se de riolitos de caráter singular, derivados de magmas de
temperatura anomalamente elevada (~1000°C) e baixo teor de H2O (≤1%), provavelmente
gerados pela interação entre magmas basálticos e expressivos volumes de crosta continental
granítica pobre em H2O. Caracteristicamente, os depósitos correspondem a extensos depósitos de
riolitos com desplacamento sub-horizontal, com níveis de obsidiana de até 5 m, posicionados
especialmente na base do pacote, que mostram frequentemente feições indicativas de forte
cisalhamento associado ao fluxo. Estruturas indicativas de extrusão sob a forma de derrames de
lava ou como lava-domos têm sido identificadas localmente, mas a origem dos extensos e
monótonos depósitos de riolito da porção superior do pacote é controversa, podendo incluir
proporções ainda incertas de reoignimbritos. Levantamentos de campo em progresso mostram
que os riolitos Santa Maria se depositaram em discordância sobre diversas unidades prévias, e
se posicionam acima de níveis de brecha vulcanoclástica e arenitos associados do Grupo Jacuí.
Na porção central do Sinclinal de Torres, encontram-se claramente acima dos dacitos Caixas do
Sul e Jacuí e de uma expressiva sequência de andesitos e dacitos de caráter reduzido (sequência
de Barros Cassal) que, mais a leste, parece ter continuidade com os basaltos Esmeralda. Os riolitos
Santa Maria se expõem ao longo de uma faixa E-W de ca. 300 km entre os paralelos 55 e 52°W.
A falta de continuidade a leste de 52°W provavelmente deve-se a erosão; em direção a oeste, a
unidade estende-se além da área de ocorrência das unidades dacíticas, e se depositou diretamente
sobre basaltos de baixo Ti da Fm. Vale do Sol. A unidade Clevelândia associa-se
geograficamente a traquidacitos da associação Chapecó; segundo dados de literatura, relações
estratigráficas locais indicam que os riolitos Clevelândia são recobertos pelos traquidacitos
Chapecó, enquanto correlações regionais sugerem a relação inversa. O pacote exposto na porção
central do Paraná pode ser correlacionado com a sequência Ventura-Fria-Sarusas da parte norte
da Província Etendeka, na qual as rochas riolíticas de baixo Ti (Fria) encontram-se intercaladas
com traquidacitos (=quartzo latitos) de alto Ti equivalentes à associação Chapecó (Ventura=
Guarapuava; Sarusas= Tamarana). Tais correlações, apoiadas por determinações U-Pb recentes
de alta precisão, colocam em dúvida a correlação comumente admitida entre os riolitos Frias
(Etendeka) e Santa Maria (Paraná) e consequentemente entre os dois conjuntos de riolitos de
baixo Ti da Província Magmática Paraná.
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São Joaquim is the municipality with the largest number of properties dedicated to viticulture in
the State of Santa Catarina and the numbers of vineyards have significantly increased in the last few years (from
181 vineyards in 2009 to 268 in 2013). These vineyards occupy a total area of 168.13 ha and produce a total of
1,100,000 liters of wine per year (estimated). The municipality, located in the Planalto Catarinense viticultural
region, is the coldest wine-growing region of Brazil and contains the highest-altitude vineyards in the country.
The Vinícola Hiragami (1427 m) has the 8th highest vineyard in the world and is the best example of highaltitude viticulture in Brazil. The viticulture in São Joaquim was established in the last 20 years or less, so this is
a young and developing viticultural region. Currently, the region produces more than 27 grape varieties planted
mostly on the Paulsen 1103 rootstock. The most common cultivated varieties are Cabernet Sauvignon, Merlot,
Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Sangiovese, Touriga Nacional, Montepulciano and Cabernet Franc.
Information on the terroir of São Joaquim is needed in order to identify potential sites and to help improve the
viticulture in the region. This work aims to characterize the terroir of São Joaquim, where wines are produced
from Vitis vinifera grapes cultivated above 900 m of altitude, through a description and analysis of
meteorological, physiographic, pedological, geological and viticultural factors. With respect to these factors, the
São Joaquim region presents the following characteristics: (1) It has an annual mean temperature of 13 ºC,
precipitation of 1680 mm/yr and solar radiation of 1832 h/yr; (2) It has altitudes between 715 and 1638 m, and
generally steep slopes; 43% of the slopes present declivities between 20 – 45% and show no preferred
orientation; (3) It has both deep (> 150 cm) and shallow (< 100 cm) soils with clayey texture, an average pH water
between 4.68 and 5.52, and an average soil organic matter (SOM) content of 6%; (4) It is underlain by two units
of volcanic rocks: a mafic unit (50.53 – 55.09 wt.% SiO2) and a felsic unit (66.58 – 70.12 wt.% SiO2). There is a
correlation between the bedrock geological unit and the soil types, in which thicker Inceptsols are preferentially
developed on the mafic volcanic rocks and thinner Entisols are preferentially developed on the felsic volcanic
ones. The existing vineyards are mostly underlain by the mafic volcanic unit in areas of steep north-facing
slopes. This preliminary study suggests that there are correlations between the lithological units, the soils that
they give rise to and the declivities of the slopes. The municipality of São Joaquim has the potential to become a
viticultural region of national and international importance, thus the knowledge of these relationships should
assist in the evaluation and planning of future grape and wine production.
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A Sucessão Morro Grande consiste na porção superior da Formação Capiru, uma
unidade metassedimentar supracrustal do Terreno Curitiba, Cinturão Ribeira Sul. A unidade é
caracterizada como uma sucessão transicional de aproximadamente 250 metros de espessura,
que compreende, da base para o topo: meta-arenitos grossos a finos, metarritmitos, metaargilitos, meta-argilitos carbonosos, meta-margas e metadolomitos estromatolíticos,
apresentando indícios de baixo grau metamórfico. Reconstruções paleoambientais e
paleogeográficas da Sucessão Morro Grande são dificultadas devido à presença de zonas
deformadas, setores com estratigrafia incompleta e pouca exposição das associações litológicas
constituintes. O objetivo deste trabalho é integrar dados sedimentológicos com dados
geoquímicos dos meta-argilitos carbonosos da Sucessão Morro Grande a fim de investigar
indicadores paleogeográficos e paleoambientais vigentes durante a deposição da sucessão. Os
meta-argilitos carbonosos ocorrem como camadas lenticulares métricas, apresentando contatos
basais transicionais com a unidade de metarritimitos inferior e com a unidade de metadolomitos
superior. Amostras dos meta-argilitos carbonosos foram coletadas em três fácies distintas: i)
Meta-argilitos maciços (Fm); ii) Meta-argilitos heterolíticos (Fl) e iii) Meta-argilitos laminados.
Foram realizadas análises mineralógicas por difração de raios-X (DRX), análises de
fluorescência de raios-X (FRX) para determinação dos óxidos maiores e análises de
quantificação de carbono orgânico (Corg). As análises por DRX indicaram que os meta-argilitos
carbonosos são compostos essencialmente por muscovita, quartzo e caulinita, com traços de
grafita. Os teores de Corg chegam a alcançar 3,7% nas fácies Fm. Investigações petrográficas dos
constituintes orgânicos sugerem matéria orgânica intercalada às lâminas compostas por minerais
micáceos ou como agregados de forma arredondada nas fácies maciças. A distribuição dos
elementos maiores apresentam teores relativamente altos de TiO2 (até 2.7%) e Al2O3 (32.88%),
comparados com a média de meta-argilitos essencialmente marinhos. A composição dos metaargilitos associados as suas características sedimentológicas permitem interpretar condições de
deposição costeira restrita, com baixa energia em condições sub-oxidantes, com elevada
presença de produtividade orgânica e altas taxas de preservação, condizentes com zonas
periféricas de planícies de maré em lagunas. As maiores quantidades de Corg estão associadas à
fácies Fm, onde raras estruturas como gretas de contração, sugerem exposição subaérea
esporádica em locais relativamente mais rasos.
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A Suíte Alcalina Passo da Capela, também conhecida como Suíte Piratini, compreende as rochas
alcalinas subsaturadas em sílica que ocorrem na região de Piratini-RS, próximas a rodovia BR-392. As rochas
dessa suíte são descritas como termos fonolitos-tefríticos, fonolitos e fonolitos peralcalinos, que ocorrem como
34 intrusões hipabissais de diâmetro máximo de 800 metros. Determinações K/Ar indicam uma idade entre 76 e
92,8 Ma. Este trabalho tem como objetivo caracterizar individualmente as ocorrências, buscando descrever e
compreender as diferenças petrológicas, geoquímicas e da química mineral. As amostras foram analisadas por
Fluorescência de Raios - X (FRX) para avaliação da geoquímica de rocha total e as análises de química mineral,
em Microssonda Eletrônica (EPMA), para determinação de composições químicas pontuais, mapas
composicionais e imageamento eletrônico, nos laboratórios do CPGQ - IGEO - UFRGS. Na etapa de campo
foram percorridos 39 corpos indicados na literatura, dos quais apenas em 25 confirmamos a ocorrência destas
rochas. Os corpos maiores ocorrem como morros arredondados, com grandes elevações (30 m), enquanto nos
corpos menores os afloramentos são de pequenas dimensões, sem elevação importante na topografia, porém
ambos possuem vegetação densa com árvores. A orientação principal de colocação dos corpos é na direção NESW, mesma direção de estruturas regionais importantes descritas na bibliografia. Critérios texturais,
mineralógicos e de coloração das amostras permitiram definir que todas as ocorrências estudadas tratam-se de
fonolitos, com exceção de um dique com composição de basanito. Os fonolitos foram subdividios em:
FonolitoPorfirítico (FP) e FonolitoAfírico (FA). O FP apresenta a textura porfirítica (fenocristais > 10%) com
mega e fenocristais de sanidina por vezes maiores que 3 cm, que ocorre com essas dimensões só neste grupo,
além de fenocristais de piroxênios (solução sólida hedembergita - diopsídio) e granada melanita, todos
apresentando zonação oscilatória. Além desses, ocorrem feldspatóides (noseana e hauína). A matriz é composta
pela mesma mineralogia dos fenocristais. Enclaves máficos ocorrem eventualmente, compostos por piroxênio e
piroxênio+granada+feldspatóide+titanita. O FA apresenta a textura afírica ou subafírica, com até 5% de
fenocristais de sanidina e feldspatóide (noseana e hauína) e raramente piroxênio (hedembergitas - diopsídio) e
melanita e na matriz dominantemente sanidina e egerina-augita. O basanito apresenta textura porfirítica, com
maior quantidade de fenocristais (40%) essencialmente de piroxênios da solução hedembergita - diopsídio,
zonados. Fenocristais de olivina, feldspatóide e biotita (4 cm) são subordinados. A matriz é muito fina composta
essencialmente por piroxênios e subordinadamente sanidina e titanomagnetita. A rocha apresenta agregados
máficos de piroxênio. Os dados petrográficos associados com a geoquímica indicam que as rochas porfiríticas se
localizam no campo dos fonolitostefríticose são menos diferenciadas em comparação aos termos afíricos que
apresentam composição fonolítica. O basanito, segundo os elementos traço estudados, pode fazer parte da suíte
representando o magmatismo mais primitivo. O estudo completo das ocorrências associado com análises
detalhadas da química mineral é proposto e permitirá um avanço significativo permitindo estudos comparativos
detalhados do magmatismo da Suíte Alcalina Passo da Capela com outras ocorrências no Brasil.
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O Grupo Serra Geral (134 – 132 Ma), localizado na Bacia do Paraná, centro-sul do Brasil, agrupa um
grande volume de rochas vulcânicas e hipoabissais associadas. No Rio Grande do Sul, o Grupo Serra Geral
(GSG) expõe rochas vulcânicas básicas subaéreas sobrepostas aos arenitos da Formação Botucatu. O GSG foi
estratigraficamente dividido nas Formações Torres, Vale do Sol, Palmas e Esmeralda. Foi realizado no
município de Osório (29° 51’1,945’’ S, 50° 13’ 39,602’’ O) um furo de sondagem de 831 m de profundidade
que abrange, da base para o topo, as formações Rio Bonito, Irati, Palermo, Estrada Nova, Botucatu e o Grupo
Serra Geral. O furo de sondagem foi realizado a uma altitude de 3 metros e a um ângulo de 90° em relação ao
plano horizontal. Neste trabalho, é apresentada a descrição de litofácies vulcânicas do GSG referente ao
intervalo de 236,7 m a 195,4 m, e a discussão sobre o modo de colocação de lavas e as correlações com perfis
situados em uma posição estratigráfica semelhante. O material coletado possui 63 mm de largura e seu
aproveitamento no intervalo descrito foi aproximadamente 100%. As litofácies referem-se aos atributos
litológicos, texturais e estruturais identificados nos litotipos vulcânicos do testemunho de sondagem. As
litofácies foram descritas com base em um código com pelo menos duas letras, sendo uma maiúscula, que se
refere à condição litológica primária, e outra minúscula, que destaca os aspectos estruturais e/ou texturais.
Considerou-se também a mineralogia macroscópica primária e secundária, morfologias de vesículas e de
derrames, identificação de contatos e texturas quanto ao grau de granularidade e cristalinidade. Estudos
complementares estão previstos para análise microscópica, geoquímica e de química mineral. Em um
comprimento de 24,55 metros, foram descritos, da base para o topo, litofácies de basalto porfirítico vesiculado
com matriz afanítica (Bpa) de 236,7 a 236,3 m, basalto porfirítico com matriz fanerítica fina a média (Bpam)
de 236,3 a 216,1 m, basalto porfirítico com matriz fanerítica fina (Bpf) de 216,1 a 215,35 m e basalto
vesiculado oxidado (Bvo) de 215,35 a 212,15 m. Todas as fácies descritas apresentam textura holocristalina e
porfirítica com fenocristais de plagioclásio e piroxênio que variam de 1 a 5 mm. A alta esfericidade das
vesículas sugere uma baixa viscosidade durante o emplacement e lavas do tipo pahoehoe. A textura porfirítica e
a matriz afanítica a média indicam duas etapas distintas de undercooling. A associação das litofácies e a
espessura da sequência vulcânica sugerem a colocação das lavas preenchendo a paleotopografia, típicas de
basaltos ponded. O intervalo descrito no testemunho de sondagem, a associação de litofácies e a relação com
os arenitos da Formação Botucatu são compatíveis com as rochas vulcânicas descritas para a Formação Torres, e
indicam que as condições de emplacement na região estudada foram semelhantes aos descritos regionalmente
para esta unidade do GSG.
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A Serra do Espinhaço tem sido grande produtora de quartzo coluvionar tanto para uso industrial como gemológico.
Os corpos mineralizados são relacionados a fluidos hidrotermais relacionados a orogenia e metamorfismo
ocorridos no Neoproterozóico. Em colúvios localizados em altas altitudes ocorrem monocristais de quartzo com
registro de flashstones, termo utilizado para caracterizar fraturas geradas a partir de descarga elétrica. A descarga
eleva a temperatura e resultam em marcas penetrativas no cristal. O efeito da descarga elétrica afeta e reorganiza
a estrutura atômica do mineral de acordo com a estabilidade do polimorfo de sílica, que inclui o quartzo, tridimita,
cristobalita, coesita, stishovita e seifertita. A tridimita cristaliza-se entre 870º e 1.470º C. Entre 1.470o C e 1705o
C é estável a cristobalita. Coesita, stishovita e seifertita, têm sido relacionadas aos ambientes de altas pressões,
típicos de áreas de metamorfismo de impacto por meteoritos. Uma amostra de quartzo com flashstones foi
caracterizado a partir de microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura com o módulo de difração de
eletrons. Ao microscópio óptico, foi possível caracterizar a microestrutura relacionada as marcas de superfície na
amostra, o flashstone, gerada pela descarga elétrica. Além disso, foram considerados os polimorfos de sílica para
realizar o mapeamento mineral a partir da difração de elétrons. O flashstone presente nas faces do cristal de quartzo
é penetrativa e registram microestruturas poliédricas com ângulo interno de 60o. Os limites das microestruturas
são relacionados com as direções dos eixos cristalográficos a e b do sistema trigonal do quartzo. A descarga elétrica
elevou a temperatura e pressão que gerou os flashstones, a macroestrutura na superfície do quartzo, bem como as
microestruturas penetrativas que ilustra polígonos rômbicos. No que se refere ao sinal óptico no interior das
microestruturas penetrativas, foi identificado biaxialidade, marcado por um ângulo 2V, inconsistente com o
sistema trigonal do quartzo. Foi caracterizado a presença do polimorfo seifertita como resultado da descarga
elétrica.
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A investigação de elementos traços (ET) em materiais geológicos é um campo de pesquisa com uma ampla esfera
de interesses, pois suas variações de concentração são muito mais significativas que as dos elementos maiores.
Assim, os ET podem fornecer informações a respeito da formação, idade, petrogênese e proveniência dos depósitos
originários do material geológico. Dentre os métodos analíticos disponíveis atualmente, a espectrometria de
massas inorgânica é um método que demonstra fornecer resultados com a sensibilidade adequada para a
determinação de ET em amostras sólidas, líquidas e gasosas, e também análises de superfícies sólidas, podendo
chegar a determinar concentrações em nível traço (μg/g e ng/g) e ultra-traço (pg/g). Este método permite análises
multielementares em um curto espaço de tempo e utilizando um pequeno volume de amostra. A espectrometria de
massas com plasma indutivamente acoplado (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer – ICP-MS) com
setor de duplo foco é capaz de combinar a alta resolução e alta sensibilidade, trabalhando com detecções na faixa
de ng/g (10-9) a pg/g (10-12). A análise de materiais de referência em laboratórios de geoquímica permite não
somente o controle de qualidade, mas também a calibração dos equipamentos e validação dos métodos
empregados. Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar os resultados preliminares de uma metodologia
para digestão de amostras em meio ácido à alta temperatura (120-300 °C) combinando diferentes proporções e
tempos de ataque com HNO3, HCl, HF e HClO4 e posterior análise utilizando ICP-MS de alta resolução. Para tal,
foram selecionadas amostras de padrões de rochas incluindo peridotito, lherzolito, gabro, andesito, basalto,
kimberlito, serpentinito, tufos vulcânicos, dolerito, diorito e piroxenito. Tais amostras provém de diversas
localidades e contextos geológicos, cobrindo um amplo intervalo de concentrações de ET. A quantificação dos ET
foi calibrada utilizando curvas de calibração multi-elementares em solução. As análises foram realizadas em baixa
e média resolução. Resultados preliminares para Y, Zr, Ce, Co, Zn, Rb, Sr, Sb, Cs, Sm, Gd, Dy, Er, Hf, Ta, W,
Pb, Th, V, Nb, Sn, Nd, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu e Tl são descritos a seguir. Para o padrão de serpentinito UB-N (ANRT)
os valores obtidos para mais de 80% dos elementos foram corretamente determinados na ordem de ppb a ppm,
sendo as exceções os elementos Ce, Zn, Th, Ni e Nb. A amostra de Gabro JGb-1 (GSJ) também teve resultados
semelhantes, com 86% dos elementos analisados de acordo com os dados da literatura, sendo a exceção Zn, Cs,
Gd e W. Para o tufo vulcânico Bardon OU-1 (IAG) a taxa de correspondência foi menor, com 40% dos elementos
corretamente determinados, sendo a exceção Zr, Zn, Rb, Sr, Sb, Cs, Sm, Gd, Dy, Er, Hf, Ta, W, Pb, Th, V e Ni. O
basalto BRP-1 (USGS) teve uma taxa de correspondência de 80%, com valores fora do intervalo da literatura para
Zn, Cs, Gd, Dy, W e Ni. Por fim, a amostra de diorito DR-N (ANRT) teve 80% da composição determinada na
faixa aceitável, sendo a exceção Zr, Zn, Gd, Hf e Ni. Trabalhos futuros visarão aprimorar o método de abertura
para rocha total incluindo abertura com forno de microondas, além da identificação dos minerais que não foram
corretamente digeridos pelo método de ataque ácido a quente, identificar e minimizar interferências isobáricas e
de efeitos de matriz durante a análise no ICP-MS.
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The northern sector of the Arroio Grande Ophiolite exposes a complex interaction between igneous and
metamorphic rocks, in which fragments of former mafic dike swarms intrude kilometer-wide calcitic marble
lenses (the Matarazzo Marbles). Both units are also intruded by younger granitoids, interpreted as the first
subduction-related calc-alkaline magmatic pulses of the Pinheiro Machado Event (640-610 Ma). Several reaction
skarns were formed both in the contact with the marble and the mafic fragments (biotite schists and
amphibolites) as a consequence of these intrusions. Furthermore, textures observed in the field suggest that these
lithologies have undergone partial melting. Several centimeter- to meter-sized pockets of amphibole-bearing
quartz-syenitic rocks (640 Ma), interpreted as leucosomes, are found in association with amphibolites and
marbles that show macroscopic peritectic amphibole within plagioclase-rich melt pockets, suggesting partial
melting of the amphibolite protolith. In order to better understand the origin of these quartz-syenites, this work
presents a SEM-EDS study in 8 representative samples of the interaction between the protoliths and the
neosomes. The analyses were carried out at Laboratório de Geologia Isotópica (Instituto de Geociências –
UFRGS, Brazil) using a JEOL JSM-6610LV© SEM equipped with a Bruker XFLASH 5030© EDS detector.
The amphibolite protoliths comprise fine-grained granoblastic amphibole (edenite to pargasite) (40%) + andesine
(40%) and secondary biotite, titanite, and F-apatite. The neosome formed within the amphibolite comprises
coarse-grained anhedral plagioclase (albite to oligoclase) and coarse-grained cumulates of sub- to euhedral
edenite + titanite (interpreted as peritectic phases). The contact between the neosome and the amphibolite is
diffuse. Micrometer-scale veins and discontinuous films of K-feldspar with feathery margins, interpreted as melt
patches, are interstitial between plagioclase crystals of the neosome. The marble protoliths contain medium- to
coarse-grained granoblastic calcite (70%) and subordinate fine- to medium-grained anhedral diopside, titanite
and wollastonite. Intense epidotization forms a thick film between the calcite and the coarse-grained plagioclase
in the contact between the marble and the neosome. The epidotization is ubiquitous in the plagioclase crystals,
forming very fine euhedral epidote crystals surrounded by albite rims. Millimeter-scale carbonatite-like veins
intrude the neosome, suggesting that Ca-rich material migrated from the marble to the neosome, both in a melt
state. These veins, together with amoeboid segregated calcite found within the neosome plagioclase, are
interpreted as the evidence of partial melting of the marble. Near the neosome/marble contact, the diopside found
within the latter is amoeboid and shows evidence of dissolution and precipitation. Micrometer- to millimeterscale K-feldspar veins are found within the epidotized plagioclase crystals. However, differently from those of
the amphibolite/neosome interaction, these veins are connected and migrate to form centimeter-scale coarsegrained (anhedral) K-feldspar pockets (in source leucosomes) surrounded by fine- to medium-grained anhedral
plagioclase + quartz. The microtextures and interactions studied in this work help to elucidate the origin of the
centimeter- to meter-sized quartz-syenite pockets observed in the field.
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O Membro Mucuri da Formação Mariricu, Aptiano da Bacia do Espírito Santo, foi depositado às
margens do extenso sistema lacustre que deu origem aos volumosos reservatórios carbonáticos do Pré-Sal. Esta
unidade é principalmente composta por arenitos, e subordinadamente, por conglomerados, lamitos e evaporitos.
As condições paleoambientais de deposição do Membro Mucuri foram interpretadas com base na petrografia
sistemática quantitativa de um grande número de lâminas delgadas, e na composição isotópica de carbonatos e
sulfatos diagenéticos. Os arenitos variam de finos a predominantemente grossos, sendo os finos comumente
micáceos, e apresentam textura e composição primária imaturas. Os evaporitos ocorrem exclusivamente
associados a depósitos lamosos, como nódulos que, substituíram e deslocaram os sedimentos hospedeiros. Os
principais processos e produtos diagenéticos são representados pela precipitação de esmectita, caulinita e calcita.
A autigênese dos argilominerais ocorreu associada à interação da mineralogia primária instável com fluidos
meteóricos diluídos, ou com fluidos alcalinos do sistema lacustre. A dissolução e a substituição de feldspatos por
caulinita ocorreu pela circulação de águas meteóricas, enquanto a autigênese de esmectita foi relacionada à
interação com fluidos alcalinos. A oscilação do nível do lago controlou a distribuição destes fluidos e dos
argilominerais gerados. A calcita foi geralmente precipitada posteriormente aos argilominerais, porém ainda
antes do soterramento efetivo, como evidenciado pelo empacotamento frouxo das amostras intensamente
cimentadas, que indica uma cimentação precoce pelo carbonato. Resultados de análises de isótopos estáveis de
C, O e S, e isótopos radiogênicos de Sr, executadas sobre calcitas e anidritas precocemente precipitadas
fornecem informações sobre as condições paleoambientais de deposição. Os valores negativos de δ13C da calcita
de algumas amostras são possivelmente relacionados com a redução do sulfato por bactérias, consistente com a
presença de pirita framboidal. Os valores de δ18O indicam que a precipitação de calcita ocorreu a partir de águas
meteóricas não modificadas, ou pouco modificadas pela evaporação e interação com os sedimentos. Os baixos
valores da razão isotópica de 87Sr/86Sr analisados nas calcitas e sulfatos diagenéticos sugerem uma interação
crustal limitada, no entanto, ainda assim substancialmente superiores aos valores oceânicos do Cretáceo. Apesar
da extensa sobreposição de processos e fontes nos valores naturais de δ34S, a precipitação precoce das anidritas
analisadas sugere que a origem do sulfato pode ser atribuída ao sistema lacustre adjacente. A caracterização
petrográfica dos processos e produtos diagenéticos, assim como a composição isotópica dos carbonatos e
sulfatos diagenéticos, permite avançar a compreensão das condições paleoambientais preponderantes nas
margens do sistema lacustre do Pré-Sal.
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Petrofácies de reservatório foram definidas para os depósitos do Membro Mucuri, Aptiano da Bacia do Espírito
Santo, com base nos principias parâmetros texturais e composicionais que controlam a porosidade (sensu De Ros
& Goldberg, 2007). O Membro Mucuri constitui importantes reservatórios na porção onshore da Bacia do
Espírito Santo. As amostras estudadas compreendem lutitos, conglomerados e principalmente arenitos,
depositados por sistemas fluviais entrelaçados e sistemas lacustres costeiros. Através da descrição petrográfica
detalhada de lâminas delgadas, executada dentro de um projeto desenvolvido pelo Instituto de Geociências para
a Shell, foram reconhecidos os principais atributos petrográficos que impactam a porosidade e permeabilidade
das amostras. Dezesseis petrofácies de reservatório foram definidas, segundo a composição primária, grau de
compactação mecânica, cimentação e substituição por argilominerais, calcita e pirita, e ampliação da porosidade
pela dissolução de grãos detríticos e constituintes diagenéticos. Os agrupamentos foram reavaliados através da
análise estatística dos parâmetros petrográficos. A composição primária permitiu a separação de grupos de alto
volume de intraclastos lamosos (petrofácies Intraclastic) e microbiais (petrofácies HybridSand), enquanto o
volume de micas e elevado grau de empacotamento foram definidores da petrofácies CompctMica, característica
dos depósitos costeiros. Espatitos e evaporitos foram agrupados em duas petrofácies (CalcSubst e Evaporite),
enquanto lutitos e heterolitos foram agrupados segundo sua composição e texturas nas petrofácies Mudstone,
MicrobialHeterolite, e SandMudHeterolite. A intensa cimentação por calcita, esmectita e, secundariamente,
caulinita, permitiram a definição de outros agrupamentos (petrofácies SealSandCalc, SealSandCongl,
Smectite,CauliSand,CalcCauliSand, CalcCauliSeal). Outro grupo, ainda, pode ser identificado pela intensa
dissolução de feldspatos (petrofácies FeldsparDiss). Alguns grupos puderam ser adequadamente segregados em
gráficos do teor de micas versus porosidade e de esmectita intergranular versus cimento carbonático. As
petrofácies de reservatório definidas representam grupos que apresentam gênese semelhante, apresentando boa
correlação com os ambientes deposicionais fluvial e costeiro.
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O extenso magmatismo toleítico Paraná-Etendeka é caracterizado por derrames e intrusões de basalto andesito basáltico (> 90%) e rochas ácidas, como riodacito a riolito. Existem, localmente, sills ultramáficos,
compostos por olivina gabros, gabronoritos, websteritos e anortositos detectados nos estados do sul e sudeste do
Brasil. Intrusões com alto Mg, nesse contexto, são fontes potenciais de Cu-Ni, Cr (EGP); por exemplo Noril'skTalnakh (Rússia) e Inzizwa (África do Sul). Para este trabalho, foram selecionados dois furos de sondagem TG62
e TG114, da região de Morungava (RS), coletados pela CPRM-PA. A região de Morungava fica cerca de 50 km
de Porto Alegre, e a intrusão ultramáfica foi detectada durante uma pesquisa de perfuração de carvão nos anos 80,
sendo que há apenas um afloramento conhecido (pedreira de Lomba Grande). O objetivo deste estudo é a
caracterização geoquímica preliminar da estratigrafia das rochas magmáticas e identificação de níveis potenciais
a fontes de Cu-Ni, Cr e EGP presentes nas porções magnesianas da intrusão. A metodologia utilizada para o
trabalho foi a partir da aplicação dos dados litogeoquímicos plotados no excel, e posteriormente tratados no
software GCDkit que converteu os dados químicos das amostras do sill Morungava em diagramas discriminantes.
Os níveis analisados focaram em intervalos enriquecidos em MgO, para isso foram estudados os intervalos de 270
a 295 m no TG114, e de 176 a 240 m no TG62. Foi observado a ocorrência de cinco grupos distintos, segundo
suas características químicas a partir das diferenças entre as proporções de SiO 2, MgO, Cr, Ni e Zr entre outros.
De acordo com o diagrama de Le Bas et al. (1986) de classificação, os grupos 1 e 2 são rochas básicas a
intermediárias onde o primeiro é basalto andesítico e o segundo andesito; os grupos 3 e 5 são rochas basálticas; e
o grupo 4 é uma rocha picrítica com pequenas transições a basalto. As rochas dos grupos 1 e 2, correspondem ao
magmatismo do tipo Gramado, com 57% SiO2, 2,3% MgO, com baixo-Ti (1,2% TiO2). As demais rochas não se
enquadram em tipo de magmatismo do grupo Serra Geral, conforme classificação de Peate, 1997. As rochas dos
grupos 3 e 4 são compostas por 46% SiO2, 9% MgO e 42% SiO2, ~25% MgO, respectivamente, sendo que o grupo
5 tem 14 a 18% de MgO. Os teores de Zr diminuem nas rochas mais primitivas ricas em MgO. Os elementos Cr e
Ni apresentam correlação positiva com o MgO, alcançando teores de > 3000ppm de Cr e > 900 ppm de Ni nas
rochas picríticas do grupo 4. O Cu abrange teores entre 57 ppm a 146 ppm, sendo o grupo 5 de rochas basálticas
o de maior teor médio, acima de 133ppm. Os teores de platinóides demonstram teores até acima de 10 ppb de Pt
e Pd, mas, em geral, apresentam de 2 a 3 ppb destes elementos nos grupos 3 a 5, sendo estes valores relativamente
constantes nestes três grupos, com teor similar ou pouco maior de Pd em relação a Pt. Esta caracterização
geoquímica dos testemunhos estudados do sill Morungava é correlacionável aos perfis estratigráficos apresentados
por Naldret, 2004, para os depósitos da região de Noril’sk.
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Localizada no município de Caçapava do Sul – RS, a Pedreira Fida está inserida no Escudo Sul Riograndense, no
Domínio São Gabriel (860 – 680 Ma), e compreende o Complexo Metamórfico Passo Feio, constituído por
sedimentos metamorfizados em um evento metamórfico regional orogênico Neoproterozóico, evidenciando
sequências de rochas carbonáticas, areníticas e pelíticas, vinculadas as demais pedreiras que integram uma lente
de ~7 km de extensão alongada na direção norte-sul. O metamorfismo regional torna-se superposto ao
metamorfismo de contato em torno do Complexo Granítico Caçapava do Sul (562 Ma), que intrude nos mármores
dolomíticos da Formação Passo Feio. A distribuição espacial do gradiente de temperatura nos mármores é
complexa por causa da presença de diversas apófises. Este estudo apresenta os resultados preliminares de
modelagem termodinâmica investigando os efeitos metassomáticos relacionado a adição de um fluído rico em H2O
de origem granítico. A modelagem termodinâmica foi realizada com o software PERPLEX, através dos diagramas
de pseudo-secções e redes petrográficas que estimam o P-T-XCO2 ao redor dos plutóns do complexo granítico,
usando dados geoquímicos disponíveis. Em virtude de que muitos dos mármores de Caçapava encontram-se em
fácies epidoto-albita, o campo de estabilidade do epídoto nos mármores aluminosos de Caçapava também foi
explorado. Nossas análises petrográficas anteriores indicaram que Pedreira Fida é constituída de tremolita-talco
mármores com 80% de carbonatos (principalmente dolomita), 15% de talco fibroso, e 5% de tremolita prismática
a acicular, possivelmente com epidoto, indicando metamorfismo na fácies xisto verde. Para melhor compreensão
das condições de estabilidade das assembleias, o sistema KMCFAS-CO2-H2O ± O2, com duas abordagens
diferentes foi investigado. Uma série de modelos com sistema aberto e CO2 – H2O variável, e um sistema fechado
dominado pelo CO2, com várias quantidades de H2O (0.5 – 2 wt.%). Nas abordagens de sistema aberto, foi difícil
reproduzir a assembleia de tremolita-talco, mas ambas podem ser estáveis em atividades baixas de H2O (<0,1). No
sistema fechado, oxigênio foi adicionado para reproduzir 5–35% do Fe trivalente como indicado pelas análises
geoquímicas, e ~0.5 wt% H2O foi necessário para estabelecer talco na assembleia. A assembleia epídoto/zoisita tremolita manteve-se estável em P ≥ 3 kbar e T 470–570 °C, e não coexiste com talco em equilíbrio. Entretanto, a
assembleia talco-tremolita foi prevalente em pressões mais baixas entre 420–540 °C, mesmo em mármores
impuros relativamente aluminosos. Ambas as abordagens apresentaram limitações, já que os modelos fechados
consideram uma composição fixa, e o grau de abertura no sistema atual varia espacialmente e dependerá da taxa
de fluxo de fontes externas e da proximidade das estruturas permeáveis. Assim conclui-se que são necessários
modelos mais sofisticados que levem em conta a composição completa de fluidos adicionados e o transporte
reativo. Estudos posteriores através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), podem auxiliar a confirmar
a assembleia e a composição das micas, refinando os modelos, e visando adicionar elementos como Na, Ti e Mn.
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A Província Alcalina Piratini está localizada na região lhe confere o nome, no Estado do Rio Grande do
Sul, ocorrendo como dezenas de corpos alcalinos na forma de chaminés, diques e plugs, que intrudem a cobertura
sedimentar Fanerozóica e o embasamento Pré-Cambriano, através de feições estruturais (geossuturas) pretéritas,
de tendência NE-SW, NW-SE e subordinadamente E-W, reativadas no Mesozoico. Nesse contexto, na cidade de
Canguçu, localidade de Solidez, afloram as rochas hipabissais alcalinas foco do presente estudo, intrudindo o
Complexo Granito-gnáissico Pinheiro Machado, pertencente ao Batólito de Pelotas, na forma de plugs, através de
um sistema de falhas de tendência NE-SW. A classificação petrográfica e uma breve correlação dessas rochas,
com os demais litotipos alcalinos aflorantes na região, compõem o escopo desse trabalho. As tomadas de medidas
estruturais em campo, quando comparadas a imagens aéreas, permitiram identificar as principais feições
estruturais na área de estudo, que é dominada por falhas de tendência NE-SW e NW-SE, que se cruzam, ambas
interceptadas por um sistema de falhas de tendência E-W, sendo estes sistemas de falha preenchidos,
predominantemente, por diques de olivina-diabásio e subordinadamente, pelas rochas alcalinas hipabissais deste
estudo. A petrografia revelou rochas com textura microcristalina, com microfenocristais de sanidina, anfibólio e
feldspatóides, envoltos em uma matriz traquítica composta de ripas de sanidina e clinopiroxênio sódico. Com o
auxílio de análises qualitativas e semi-quatitativas por Difração de Raios-X, foram identificadas nefelina,
analcime, sanidina, oligoclásio e albita; e como mineralogia caracteristicamente alcalina, foram descritos
clinopiroxênios e anfibólios sódicos, sendo subordinada a presença de biotita, flogopita, titanita e óxidos de ferro.
Conforme Diagrama QAPF, para rochas vulcânicas, as amostras pertencem ao campo dos tefritos. Os dados até
agora verificados ainda não podem afirmar a relação dessas rochas com aquelas pertencentes à Suíte Alcalina
Passo da Capela (SAPC), que geograficamente se localizam muito próximas, porém intrudem a bacia sedimentar
Fanerozóica e não o embasamento Pré-Cambriano, como as rochas deste estudo. Já no aspecto mineralógico a
SAPC apresenta feldspatóide noseana em sua moda e granadas como acessório, o que não ocorre nas rochas
alcalinas tefríticas em tela. A investigação dessas rochas alcalinas hipabissais tefríticas, que intrudem o Escudo
Sul Riograndense, sugerem a ocorrência de uma nova rocha alcalina, pertencente à Província Alcalina Piratini.
Para ratificar essa hipótese, serão realizadas ainda, análises por microssonda eletrônica com o objetivo de
identificar a química mineral de clinopiroxênio e anfibólios sódicos e feldspatóides; além de Fluorescência de
Raios-x para uma análise da geoquímica da rocha, com a finalidade de realizar futuras correlações com as demais
ocorrências alcalinas da Província Alcalina Piratini.
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The Igneous Province of Paraná (PIP) is one of the largest Continental Flood Basalt Provinces on the
planet. Interspersed to the basalt flows, volcaniclastic deposits are often found. On a region of about 250 km2,
close to the city of Sertanópolis, in the northern region of the State of Paraná, an up to 200 m thick section was
studied. It includes layers of breccias, tuff-breccias and tuffs interspersed with simple and compound pāhoehoe
flows. From an altitude of 400 to 450 m, the first unit of the mapped succession is a “hummocky” flow (B1) that
includes metric pāhoehoe lobes and sheet flows at its base, with highly vesicular spongy lobes at the top. At 450
m, is found the first occurrence of a volcaniclastic deposit (I1) that includes discontinuous and hardened
decimetric tuff beds, as well as a very localized autobreccia related to the top of the underlying flow. From 450
to 500 m, flow units of 0.5 to 10 m make up another compound flow (B2) up to 50 m thick. This flow includes
slabby to often rubbly pāhoehoe lavas (mainly at the top) and up to 6 m thick vesicular lavas. Autobreccia beds
from its rubbly top are no more than 2 m thick, and are close-packed and clast-supported. These breccia beds
(lowermost portion of the overlying I2 unit) always show normal gradation, defined by an upwards decrease in
framework proportion, accompanied at times by an infill of millimetrically laminated matrix. The rest of the I2
unit is defined above by a complex succession of facies. This includes over 5 m thick matrix-supported breccia
beds with internal laminated or massive tuff, lapilli-tuff and sandstone lenses, as well as 1 m thick massive tuff
and lapilli-tuff beds or cross-stratified/convoluted sandstones or siltstones. Contacts between lower autobreccias
and more complex, laminated matrix-rich basaltic breccias are not clearly defined, in spite of their considerable
contrast. We suggest that these matrix-rich breccia beds with internal tuff or sandstone lenses may reflect more
complex interactions of volcaniclastic depositional systems, such as those in an inner-vent environment. The thin
tuff and lapilli-tuff beds were interpreted as phreatomagmatic and pyroclastic mafic deposits, with little to no
reworking after primary deposition. These pyroclastic deposits include juvenile fragments such as shards and
also explosively reworked accessory fragments of underlying flows and sedimentary rocks. From about 500 to
560 m, the overlying simple tabular basaltic flow (B3) is composed of 5 to 20 meter thick flow units, with
columnar jointed massive cores of phaneritic basalt and visible vesicle sheets, inflation clefts, clastic dykes and
squeeze-up features. The uppermost part of the B3 flow is locally characterized by meters thick limited rubbly
portions, which are superimposed by the rest of the last interbed unit I3, which includes essentially sandstones
and tuffs. These are massive or convoluted, but sometimes show small sets of cross-beds. Above I3, an at least
20 m thick tabular columnar jointed flow (B4) ends the section, marking a gradual shift towards more prominent
inflation and effusion rates.
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Ofiolitos são associações chave para a reconstrução da evolução da Terra, pois são fragmentos de crosta oceânica
e manto imbricados sobre os continentes. A crosta oceânica preservada em ofiolitos pode formar-se em
configuração tectônica diversa, durante a evolução de sistemas rift-drift, e no início do fechamento da zona de
subdução. As rochas estudadas estão inseridas em sequência de rochas metavulcanossedimentares (metadacitos a
metarritmitos) do Grupo Porongos, no extremo sul do Escudo Brasileiro. O grupo é composto por uma sequência
vulcano-sedimentar detrítica com corpos de ortognaisses, granitos, quartzitos, mármores e ofiolitos intercalados
tectonicamente. As rochas estão metamorfisadas em fácies xisto-verde a anfibolito, com deposição continuada
entre 650-550 Ma e possível vulcanismo riolítico em torno de 780 Ma. Na região oeste do município de Pinheiro
Machado, RS, limítrofe ao município de Candiota, RS, especificamente ao longo do Arroio Candiotinha,
encontram-se serpentinitos, constituídos por corpos alongados centimétricos a métricos, espaçados e descontínuos,
intensamente intemperizados. Os serpentinitos e rochas associadas, como talco xisto e metachert, constituem o
ofiolito Candiotinha e afloram em uma área aproximada de 1,2 km². Os serpentinitos apresentam texturas mesh e
interlocking, sem preservação dos minerais originais. As análises químicas dos serpentinitos mostram elementos
maiores com média de 39% em peso de SiO2, 38% MgO, 10% Fe2O3 e 13% LOI, enquanto entre os elementos
menores destacam-se valores de 2125 ppm de Ni, 3104 ppm de Cr, e ainda, teores significativos de arsênio em
algumas amostras. Este trabalho concentra-se no estudo das cromitas observadas nos serpentinitos, pois são
consideradas um mineral indicador das condições petrogenéticas e da origem e evolução tectônica do manto. Para
este objetivo, foram utilizados microscópio petrográfico, microscópio eletrônico de varredura e microssonda
eletrônica nos laboratórios da UFRGS. As cromitas encontram-se em diversas formas, desde concentrações em
cadeias de cristais subédricos a euédricos, como dispersos na rocha, até anédricos e estiradas. São comuns cristais
zonados com enriquecimento de Cr no centro e Fe nas bordas. Os dados possibilitaram construir diagramas
geoquímicos, onde as cromitas foram divididas em três grupos conforme, 1) 30 a 40% de Cr2O3, ~25% de Al 2O3,
15% de MgO e 11% de FeO; 2) ~30% de Cr2O3, ~65% de FeO, ~2% de MgO e ~1-2% Al2O3; 3) ~60% de Cr 2O3,
19% de FeO, 10% de MgO, ~5% Al2O3, e 3,5% de MnO. A razão Fe/Fe+Mg por Cr/Al+Cr mostra que os espinélios
analisados são predominantemente cromita. As fácies metamórficas das cromitas do grupo 1 são xisto verde a
anfibólio inferior, sendo a temperatura de 500 °C a aproximadamente 600 °C, enquanto as cromitas dos grupos 2
e 3 são de origem mantélica perante a razão de Al2O3 por Cr2O3. O diagrama Al2O3 por TiO2 corrobora a origem
da cromita, sendo que as amostras se encontram dominantemente no campo de ambiente de suprasubducção,
derivadas de fonte mantélica peridotítica.
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Modernamente a caracterização e obtenção de dados mineralógicos e geoquímicos se desenvolve no
sentido da otimização dos resultados (análise simultânea de multiparâmetros) aplicado preferencialmente em
quantidades reduzidas de amostras. Ao nível de laboratório representa um desafio no desenvolvimento, adaptação
de metodologias e validação dos resultados. Esta visão em algumas pesquisas na área de geociências é importante
para a resolução dos problemas propostos, citando-se como exemplo a sua aplicação em projetos de prospecção
geoquímica ou de impacto ambiental envolvendo a análise de materiais em suspensão ou sedimentos finos, na
metalogenia e cubagem de jazidas voltado para a caracterização de amostras de furos de sondagens e na
proveniência e estratigrafia química em sequências sedimentares. Neste estudo os resultados do uso desta
sistemática estão direcionados para a caracterização da bentonita, reconhecida em trabalhos recentes em seções
estratigráficas envolvendo a Formação Irati. Nesta unidade a bentonita se apresenta como delgados níveis de
argilitos de origem alóctone, produto da transformação de cinzas vulcanogênicas aerotransportadas a partir de
erupções sincrônicas com a sedimentação no fundo do mar Permiano de Irati-Whitehill. Os argilominerais são
predominantes na composição da bentonita e a sua caracterização depende do uso de técnicas baseadas na
difratometria de raios-X (XRD) em amostra não orientadas ou rocha total (rocha pulverizada) e em frações
extraídas (normalmente fração granulométrica <4 µm) que posteriormente é depositada na forma de um filme fino
sobre uma base de vidro, dando origem a uma amostra orientada. O objetivo deste estudo é mostrar os resultados
obtidos no Núcleo de Litoquímica e Análises Minerais do Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica (CPGq)
da UFRGS envolvendo a análise simultânea da mineralogia por XRD e química por Espectrometria de
Fluorescência de Raios-X (XRF) diretamente nos filmes finos da amostra orientada, conciliando dados
mineralógicos e geoquímicos necessários para os estudos da bentonita e dos folhelhos que compõem a Formação
Irati. A técnica de análise química utilizou a XRF por dispersão de comprimento de onda (WDS-XRF) e apresenta
vantagens pois combina a possibilidade da análise multielementar através de um processo de baixo custo,
facilidade de análise e precisão. Na quantificação dos elementos químicos por WDS-XRF empregou-se o método
dos Parâmetros Fundamentais (FP) auxiliado por rotinas computacionais disponibilizadas pela Rigaku™ que
permite quantificar matematicamente a intensidade fluorescente em termos de parâmetros físicos e instrumentais,
atenuando o efeito matriz. A técnica relaciona a intensidade da linha analítica escolhida de acordo com os
parâmetros de excitação (intensidade de raios-X e geometria ótica) e intensidade teórica a partir de amostras com
concentrações conhecidas dos elementos químicos (padrões de rocha certificados internacionais). Os resultados
obtidos demonstram a eficiência da metodologia empregada, permitindo levantar curvas de variações
mineralógicas e da composição química da bentonita e do folhelho ao longo do perfil, evidenciando a origem
alóctone da bentonita através do contraste e peculiaridades mineralógicas e químicas. Os resultados abrem a
perspectiva para estudos semelhantes em diversos segmentos dentro da geologia.
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A região de estudo é composta por metagranitos, metadioritos, e subordinamente anfibolitos e metagabros,
pertencentes a unidade Metagranitoides Sanga da Cachoeira. Esta unidade é associada ao regime de arco I (890700 Ma) do Complexo Cambaí. Em contato com os metagranitoides, ocorrem rochas metassedimentares, como
filitos, ardósias, micaxistos, filitos carbonosos, com mármores, granitoides milonitizados e corpos ultramáficos
pertencentes ao Complexo Arroio Marmeleiro, além de pequenos corpos tabulares do Complexo máficoultramáfico Cerro Mantiqueiras. A 20 quilômetros de Lavras do Sul, na localidade de Três Vendas, o granadaanfibolito aflora em contato com as unidades Sanga da Cachoeira e Arroio Marmeleiro. Aflora como um corpo
alongado, na forma de blocos medindo de 0,6 a 2 m de comprimento. A rocha tem coloração cinza escura com
porções alteradas alaranjadas e localmente ocorrem feições de cisalhamento. A mineralogia é composta
essencialmente por granada, clino-anfibólio, clino-piroxênio, plagioclásio e quartzo. Também ocorrem biotita e
clorita. Os principais acessórios são titanita, apatita, zircão e muscovita. O anfibólio apresenta pleocroísmo em
matizes esverdeadas, verde amareladas a verde-azuladas, clivagem característica, por vezes inexistente, sendo
comum a ocorrência de macla, e dispõe-se orientado sub-paralelamente, marcando uma microestrutura
nematoblástica. Em porções retrometamórficas, os anfibólios apresentam bordas biotitizadas e cloritizadas. As
granadas ocorrem possivelmente em duas gerações, sendo a primeira composta por cristais poiquiloblásticos,
fraturados, de tamanho entre 0,02 a 0,12mm, e a segunda geração representada por granadas idioblásticas sem
inclusões, variando entre 0,0125 a 0,05mm. Os poiquiloblastos de granada apresentam inclusões de titanita,
quartzo, anfibólio e minerais não identificados em microscopia óptica, geralmente associadas a fraturas. Em áreas
afetadas por cisalhamento, as granadas são comumente associadas a biotita e apresentam sombras de pressão,
evidenciando a deformação a qual a rocha foi submetida. É comum a ocorrência de piroxênios com formas
tabulares a aciculares, de granulação fina (0,025 a 0,2mm), com clivagem característica, cores de interferência
variando de azul a laranja de 2ª ordem e bordas alteradas para anfibólio e biotita, evidenciando o processo de
uralitização. O quartzo apresenta extinção ondulante e microestrutura granoblástica localizada. Incluso no quartzo
é comum a presença de apatita. A titanita encontra-se dispersa na matriz, com hábito xenoblástico, comumente
associados aos anfibólios, com tamanhos variando a 0,005 a 0,07mm, e raramente ocorrem como agregados. O
zircão ocorre também disperso na matriz, por vezes associado a titanita e com tamanhos inferiores a 0,025mm. O
plagioclásio apresenta macla característica, raramente com extinção ondulante e ocorre associado aos anfibólios.
A muscovita ocorre de forma secundária, de hábito tabular e se associa ao quartzo nas porções deformadas. É
comum o intercrescimento de anfibólios e piroxênios, de forma vermiforme, caracterizando a microestrutura
simplectítica. A caracterização petrográfica preliminar indica fases de metamorfismo progressivo e de
retrometamorfismo, a serem detalhados com o auxílio de imagens de elétrons retro-espalhados e análises químicas
minerais em microssonda eletrônica.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar a proposta estratigráfica do Projeto Suspiro-Lagoa da Meia
Lua (PSL) realizado em 2018 durante as disciplinas de Mapeamento Geológico Básico I e II oferecidas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O PSL teve como área de estudo parte das cartas topográficas da
Folha Suspiro e da Folha Lagoa da Meia Lua (UTM: 22J, 776000; 740000; 662200 e 660800), estando situada
na porção sudoeste do Escudo Sul-rio-grandense. A área mapeada é comumente dividida em dois blocos
tectônicos, separados pela feição morfoestrutural denominada Lineamento de Ibaré (LI), que apresentam
associações petrotectônicas distintas. Estes blocos são: o Bloco Taquarembó (BT), à oeste do LI, composto por
metagabros de fácies anfibolito a granulito do Complexo Santa Maria Chico (CSMC) e pela associação
metavulcanosedimentar de fácies xisto verde do Complexo Batovi. O Bloco São Gabriel (BSG), localizado à
leste do LI, é composto pelas seguintes unidades, da base para o topo: Complexo Palma (CP), que compreende
rochas para e ortometamórficas, cujas paragêneses indicam fácies entre xisto verde e anfibolito médio; Suíte
Panorama, representada pelos Granitos Panorama, Granito Passo da Areia e Granito Pau Arcado; Suíte Lagoa da
Meia Lua, caracterizada pela presença de tonalitos, granodioritos e dioritos. As demais litologias mapeadas
ultrapassam o LI e ocorrem sobre os dois blocos, portanto são consideradas mais novas, são estas em ordem
estratigráfica: Granito Jaguari e diques da Formação Hilário e Formação Acampamento Velho, relacionados ao
vulcanismo da Bacia do Camaquã; Grupo Itararé e Formação Rio Bonito pertencentes à Bacia do Paraná. O BT é
entendido como o domínio tectônico mais antigo em virtude de dados geocronológicos que indicam uma idade
paleoproterozoica para o CSMC. Relações de campo como o grau metamórfico mais baixo, feições de relevo
positivo e preservação de estruturas primárias no CB indicam que este é mais novo que o CSMC. O BSG
compreende unidades neoproterozoicas que foram separadas com apoio da literatura e relações de campo. O CP
apresenta uma trama estrutural caracterizada pela foliação tectônica regional (Sx+1 de direção NE-SW e mergulho
subvertical) e é definido por uma intercalação tectônica entre corpos alongados de litologias mais competentes
(metabásicas-ultrabásicas) e quartzitos alinhados NE-SE associados com xistos e gnaisses paraderivados. A SP,
que possui contato intrusivo-tectônico no CP, foi agrupada com base em uma trama magmática comum
dominante, uma foliação ígnea (Sx) de direção NE-SW e mergulho sub-horizontal, e subdividida com base em
aspectos texturais e composicionais. A SLML possui trama magmática (direção NE-SW, mergulho subvertical)
concordante com a S2 regional e portanto posicionou-se durante esse evento, sendo considerada mais nova que a
SP. O Granito Jaguari é um corpo ígneo concordante ao LI, que utiliza tal estrutura para se posicionar. As
litologias ígneas relacionadas à Bacia do Camaquã são intrusivas no BT e BSG, ocorrendo como diques esparsos
de escala métrica. Por último estão as litologias relacionadas à Bacia do Paraná, representadas por rochas do
Grupo Itararé e Formação Rio Bonito, sobrepondo todas as demais unidades.
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O pilar das ciências forenses, incluindo a geologia, é a teoria de troca de Locard (1877-1966), advogando que
sempre que dois objetos entrarem em contato haverá alguma transferência de material entre eles. Nas ciências
forenses os materiais geológicos relevantes são fragmentos de rochas, minerais, sedimentos e solos. A análise
forense de solos se destaca devido a sua aplicação na associação e/ou eliminação de um suspeito ao local do
crime. (GUEDES et al., 2014). Diferentemente dos conceitos das geociências, o solo nas ciências forenses tem
outro significado, sendo todo material terrestre colhido de forma casual ou propositadamente, com relação a uma
investigação criminal; é todo o material inconsolidado que repousa sobre um substrato rochoso. A partir destes
princípios este trabalho apresenta um estudo de caso referente a um homicídio ocorrido no interior do Rio
Grande do Sul onde, a pedido do IGP/SSP-RS, foi estudada no itt Fossil a similaridade entre seis amostras de
solo: duas amostras, respectivamente em uma pá e uma enxada, de posse do suspeito; e quatro retiradas da cova
onde foi encontrada a vítima. Para processamento das amostras foram utilizados os procedimentos sugeridos por
Fitzpatrick (2009) e Di Maggio (2017) sobre a ordem e análises com finalidade forense no tratamento dos solos:
caracterização macro, meso e microscópica, com ênfase na textura, estrutura, mineralogia e microvestígios;
verificação da composição química, com técnicas como DRX, FRX, MEV, entre outros. Neste estudo as
amostras, que tinham muito pouco volume, pois foram coletadas em Eppendorfs de 2 ml, tiveram suas massas
determinadas com quatro casas decimais. Passaram por exame em estereomicroscópio de luz polarizada com até
45 aumentos, verificando-se características físicas e morfológicas diagnósticas dos minerais constituintes e
presença de microvestígios naturais e antrópicos. Foi efetuada uma DRX para reconhecer a mineralogia,
incluindo as argilas; e FRX, para verificar a composição química das amostras. As amostras foram examinadas
em MEV, com avaliação de aspectos morfológicos e composicionais dos constituintes. Inicialmente as amostras
foram examinadas no seu estado natural e, posteriormente, as amostras com maior volume (solo da enxada; três
solos da cova) foram lavadas, com a retirada da fração argila e microbateamento para concentração dos minerais
pesados. Em estado natural se observou que morfologicamente as amostras são semelhantes, o tamanho dos
grãos está no intervalo areia fina a argila, moderadamente selecionados, subangulosos a angulosos, com
esfericidade baixa a moderada. Em todas as amostras se destacou a abundância de argila vermelha, identificada
como vermiculita. Além desta, ocorreram em todas as amostras o quartzo, magnetita, ilmenita, hematita,
limonita, restos vegetais e fragmentos de rochas e minerais vulcânicos (cornalina, ágata e calcedônia) e, em
menor proporção, turmalina, zircão e rutilo. Após a retirada da argila que cobria e amalgamava os grãos,
observou-se a morfologia dos grãos, onde destacou-se a ilmenita, com formas arredondadas, idênticas em todas
as amostras. A DRX realizada na amostra de solo da enxada e nas duas amostras obtidas da cova, mostrou um
resultado praticamente idêntico, sugerindo uma mesma área fonte. O resultado das análises permitiu indicar que
todos os exemplares provêm da mesma área fonte, pois tanto a morfologia como a mineralogia dos seis solos
analisados revelaram similaridade muito alta entre eles.
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Eventos de corpos rochosos vindos do céu são descritos há séculos. A descrição detalhada desses corpos
auxilia no entendimento das relações da matéria para além do planeta Terra. Nos anos 50, um meteorito teve
sua queda observada no estado de Minas Gerais, denominado inicialmente de Conceição Aparecida e depois
tendo seu nome trocado para Patrimônio. Estudos prévios sobre esse meteorito são poucos e restritos à sua
classificação, colocando-o como um condrito L6 dentro dos grupos de meteoritos. Este trabalho pretende
caracterizá-lo detalhadamente, quanto à sua composição mineralógica, textural e isotópica (gases nobres)
utilizando técnicas de macroscopia – observação do fragmento em lupa -, microscopia ótica com lâminas
delgadas e fragmento polido, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microssonda eletrônica e
espectrometria de massa. Esse conjunto de análises amplia os parâmetros de classificação, como grau de
intemperismo e grau de choque, além de fazer determinações cronológicas. As amostras para este estudo
foram cedidas pelo Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, e constituem um tablete de
aproximadamente 2x1cm e ainda 30mg de fragmentos. As análises são realizadas nos laboratórios do CPGq
– IGEO – UFRGS e as análises isotópicas foram realizadas no KOPRI – Coréia do Sul. O grau de
intemperismo para amostra de mão foi definido como da categoria B (moderadamente oxidado). As análises
ao microscópio eletrônico de varredura (modelo Jeol 6610-LV) e por EDS apresentaram resultados
promissores. Apesar de ser classificado como um L6 – uma classificação em que os côndrulos não são
discerníveis – as análises utilizando elétrons retroespalhados permitiram a identificação de feições de
côndrulos delimitados por uma borda de piroxênio. Além dessas feições, o meteorito possui em sua
composição mineralógica olivina, piroxênio não cálcico, mistura de Fe-Ni (que as análises sugerem ser
kamacita), cromita e apatita, esta não descrita nos estudos prévios desse material. Outra importante textura
observada no MEV foi a presença de maskelynita em associação com cromita espalhados ao longo da
mesma. Essas feições sugerem que este meteorito experimentou um choque de intensidade moderada a alta.
As razões isotópicas de 22Ne/21Ne permitem estimar o tamanho do corpo pré-atmosférico como sendo maior
que 65cm, o que coloca em questão a utilização dos isótopos 21Ne e 38Ar. Também é possível com esses
dados afirmar a idade de exposição aos raios cósmicos deste corpo foi de 36,4 milhões de anos – após ter
sido ejetado do corpo parental.
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O estudo de materiais rochosos não pertencentes ao planeta Terra torna-se cada vez mais necessário para o
entendimento da formação do mesmo e do Sistema Solar. Os meteoritos, separados em aproximadamente
cinco grupos, são ferramentas chave para tal compreensão. A descrição detalhada desses materiais é uma das
etapas de estudo e o presente trabalho tem por objetivo a caracterização do meteorito brasileiro Três Irmãos,
cuja queda foi observada no ano de 2017, através de descrições macro e microscópicas; quantitativas e
qualitativas. O material para este estudo no LIMEP – IGEO - UFRGS foi cedido pelo Museu Nacional –
Universidade Federal do Rio de Janeiro e constitui fragmentos com tamanhos entre 2 e 5 milímetros. A
manipulação de materiais tão raros, frequentemente quantidades bastante pequenas, exige o estabelecimento
de um rigoroso protocolo, de modo a garantir a menor perda de material e a realização do maior número de
ensaios possíveis. A análise macroscópica foi realizada em lupa nos fragmentos em seu estado original e,
posteriormente, o maior dos fragmentos disponível foi embutido em resina para análises em Microscópio
Eletrônico de Varredura (modelo Jeol 6610-LV) e EDS no Laboratório de Geologia Isotópica do CPGq –
IGEO - UFRGS. Dentro das classificações já estabelecidas, este meteorito pertence ao grupo dos condritos
L6 e S3, definidos pelo baixo teor de ferro, côndrulos não bem formados ou inexistentes e baixo grau de
choque. A partir da descrição macroscópica, foi classificado como um meteorito do tipo A (pouca oxidação)
em relação ao seu intemperismo visível a olho nu. A ausência de côndrulos e a presença de olivina foram
observadas. A análise ao microscópio confirmou que os côndrulos não estão distinguíveis. A mineralogia do
meteorito é composta por cristais de olivina – alguns com presença de fraturas paralelas, piroxênio não
cálcico, plagioclásio, mistura Fe-Ni (em que as análises sugerem ser kamacita) – confirmando a sua
classificação como um meteorito do grupo L6 e de baixo grau de choque - devido a presença de plagioclásio
e a ausência de feições de forte deformação e veios de choque. Ainda há a presença de cromita, apatita e
cloro apatita – minerais não descritos nos estudos prévios do meteorito Três Irmãos. As razões isotópicas de
22
Ne/21Ne permitem estimar o tamanho do corpo pré-atmosférico, e os isótopos 3He, 21Ne e 38Ar permitem
estimar a idade de exposição aos raios cósmicos. Estas determinações, realizadas no KOPRI – Coréia do Sul,
indicam que o meteorito Três Irmãos possuía um diâmetro de aproximadamente de 4cm e que o tempo
orbital deste corpo após ter sido ejetado do corpo parental foi de 2,9 milhões de anos.
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Melt temperature and viscosity play a major role in eruption dynamics. Rheology controls both eruptive
and post-emplacement processes, from magma fragmentation to welding of pyroclasts. In this work, we use a
numerical model in order to estimate melt viscosity (ɳ), liquidus (TL) and glass transition (TG) temperature of
three high-silica volcanic sequences present in southern Brazil. The studied sequences include dacites from the
Parana-Etendeka Igneous Province (PEIP, ~ 132 Ma) and post-collisional ignimbrites and rhyolites from the
Acampamento Velho Formation (AVF, ~ 574 Ma) and the Cambirela Silicic Volcanic Sequence (CSVS, ~ 574
Ma). In order to estimate the rheological parameters, we used both new and compiled data (major elements from
whole-rock analysis) from the studied units, reaching a total of 100 samples. Our results show that viscosity was
strongly controlled by silica content, with little to none effect of modifier elements (i.e. alkali elements) over the
melt rheology. The model results also show that water content plays a major role in the process, with strong
effects over melt temperature (small percentages of water can drop melt viscosity and temperature by several
orders). Both AVF and CSVS present similar values of ɳ (7.1 to 8.9 and 7.6 to 8.8 log Pa.s, respectively) and TL
(940 to 970 and 925 to 1000 ºC, respectively). These results are similar to zircon saturation temperatures
obtained by other authors for the studied formations. When compared to field and faciology data, a correlation
between welding degree and the obtained TL was observed in several samples of our dataset. The expressive
amount of ignimbrites in these sequences points out to the high silica and volatile content of these melts. Both
units present high-grade ignimbrites containing pronounced parataxitic and eutaxitic textures, with similar TG
values (CSVS ranges from 730 to 760 ºC, while AVF returned values between 700 and 760 ºC). This pattern
may be indicative of little loss of heat during emplacement, and post-emplacement dynamics as a major control
over rheomorphism and welding degree. In contrast, PEIP samples returned lower ɳ (5.8 to 6.8 log Pa.s) and
higher TL (1010 to 1045 ºC), suggesting drier compositions for PEIP melts when compared to AVF and CSVS
liquids. These findings support effusive emplacement of PEIP silicic flows, given viscosity values comparable to
andesite flows.
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Meteoritos são testemunhas do nascimento do Sistema Solar. Enquanto rochas terrestres foram
reprocessadas por atividade geológica, uma fração significativa dos meteoritos manteve em si a composição
química primordial, oriunda do nascimento do Sol. O entendimento da gênese e história destes corpos fornece
meios para conhecermos mais detalhes sobre evolução estelar, idade e composição do Sistema Solar, história
geológica da Terra e mesmo a origem da vida. O tipo mais comum de meteoritos que caem na Terra são
chamados de condritos ordinários, respondendo por aproximadamente 3/4 do total registrado. Sua denominação
deriva da presença de constituintes esferóides (côndrulos) com dimensões variadas da ordem de milímetros,
possuindo diversas texturas características. São compostos majoritariamente por olivina e piroxênio, com
presença de material feldspático vítreo ou cristalino, sulfetos e fases metálicas de ferro e níquel. Os condritos
ordinários dividem-se em grupos H, L e LL, separados por suas quantidades correspondentes de ferro. Estes
grupos possuem também uma subdivisão em tipos petrológicos, baseada no metamorfismo térmico, variando dos
menos metamorfisados 3 até os mais metamorfisados 6. O meteorito Putinga, cuja queda foi observada em 1937
na cidade de mesmo nome no estado do RS, do qual recuperou-se um total de aproximadamente 300kg, é
classificado como pertencente ao grupo L, com tipo petrológico 6 (L6). Choques provocam o surgimento de
diversas características e feições, variando desde extinção ondulante e pequenas fraturas planares em olivinas até
a fusão completa de minerais, criando veios e bolsões, com presença de vidros. Metamorfismo térmico induzido
por choques é graduado em uma escala crescente de intensidade que varia de S1 até S6, na qual o meteorito
Putinga situa-se como S5. Outro importante efeito derivado dos choques é sua influência sobre as idades obtidas
por métodos como K-Ar e U-Th-He, que são ferramentas utilizadas na datação destes eventos, onde U-Th-He
tem maior sensibilidade. Tipicamente, as idades dos condritos que não sofreram choques significativos
convergem para ~4,6 bilhões de anos, aceita como a idade inicial do surgimento de corpos planetários no
Sistema Solar e referida como idade de retenção dos gases. Com o aumento da intensidade dos choques, a idade
por U-Th-He tende a ser menor do que a idade K-Ar, dada a maior mobilidade do He e facilidade na difusão para
fora dos minerais. Condritos do grupo L, em geral, apresentam razoável concordância das idades por U-Th-He e
K-Ar, indicando severos eventos de choque, num intervalo entre 0,4 e 1,3 bilhão de anos. Nossas análises do
meteorito Putinga, realizadas no KOPRI, da Coréia do Sul, indicam idades de ~1,37 e ~1,96 bilhões de anos,
através dos métodos U-Th-He e K-Ar, respectivamente. Estas idades situam Putinga num intervalo de idade mais
antigas que o intervalo principal de choques do grupo L indicando possibilidade dos choques experimentados por
este espécime não terem sido capazes de zerar completamente os cronômetros dos sistemas de datação, ou que o
evento de ruptura do corpo parental de Putinga deu-se de fato em idade mais remota. Investigação adicional é
necessária a fim de definir qual cenário é dominante. Com uso dos isótopos 3He, 21Ne e 38Ar foi possível estimar
uma idade de exposição aos raios cósmicos média de ~7,9 milhões de anos, correspondendo ao tempo orbital
após ter sido ejetado de um corpo muito maior, antes de sua queda na Terra.
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A Província Magmática Paraná-Etendeka configura uma das maiores ocorrências de basaltos
continentais do mundo, com grande volume de derrames de lavas de aproximadamente 800.000 km3 em um
intervalo de tempo relativamente curto, registro da fragmentação de Gondwana e da abertura do Oceano
Atlântico Sul no Mesozoico. Esses derrames de caráter toleítico e predominantemente basáltico constituem o
Grupo Serra Geral no contexto da Bacia do Paraná, com ocorrências de andesitos toleíticos e rochas ácidas,
subordinadamente. O estilo de vulcanismo ácido na Bacia do Paraná ainda é um tema em discussão, não
havendo consenso quanto ao processo de solidificação das lavas intermediárias e ácidas. A região de
Guarapuava possui ocorrência de rochas ácidas do tipo Chapecó (Membro Guarapuava) com bandamento
anastomosado, feição distribuída regionalmente no interior do Estado do Paraná e de importância petrogenética.
O modelo de colocação dessas rochas é controverso, uma vez que não é comprovado se as mesmas são
resultado de fluxo piroclástico (ignimbrítico) ou lavas. Nesse cenário, a análise textural e mineralógica
detalhada das bandas do riolito compreendeu dados de petrografia, análises por difratometria de raios X
(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análises químicas de rocha total a fim de trazer novos
elementos à discussão de possíveis modelos de solidificação dessas rochas vulcânicas ácidas. O bandamento é
marcado por alternância de lentes de coloração clara e escura em contatos difusos e dispostas
subhorizontalmente em escala centimétrica. Ambas as bandas possuem dois tipos de matriz petrograficamente
distintas: uma porosa, com fase feldspática quimicamente homogênea; e outra maciça, com uma fase
feldspática e outra quartzosa, sendo que o feldspato se apresenta comumente zonado, com bordas enriquecidas
em potássio e empobrecidas em sódio em relação ao núcleo. Tal padrão é indicativo de cristalização em
desequilíbrio. A única diferença observada entre as bandas foi que as escuras são enriquecidas na matriz
maciça, enquanto que as claras são relativamente enriquecidas na matriz porosa. A porosidade da matriz é
dada pela pequena, porém frequente, presença de vesículas, configurando uma porosidade primária e
indicando a presença de fluidos no momento da erupção. Observou-se também feições de dissolução que
caracterizam uma porosidade secundária e podem ser atribuídas a lixiviação de SiO2 devido à interação
fluido:rocha no estágio pós- magmático. Além disso, os macrocristais de plagioclásio não se encontram
fraturados e não foi observada nenhuma descontinuidade na matriz. O bandamento horizontal dos riolitos da
região de Guarapuava se desenvolveu a partir de um magma com concentrações heterogêneas de água em
fraturas horizontais de resfriamento, localizadas geralmente no topo dos derrames, resultando em bandas de
diferentes texturas e cores. Dessa forma, a ausência de texturas piroclásticas, baixo conteúdo de água
dissolvido nos magmas da região, exsolução em profundidades bastante rasas e a grande extensão da
ocorrência do bandamento nas rochas vulcânicas corroboram para um modelo eruptivo dominantemente
efusivo.
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RESUMO
Grande parte dos solos do Brasil é ácido e pobre em nutrientes. Para aumentar a sua produtividade, são
utilizadas quantidades elevadas de fertilizantes, que somam cerca de 40% dos custos variáveis de produção,
evidenciando a necessidade de alternativas econômicas aos fertilizantes tradicionais. Neste cenário, a
remineralização de solos com pó de rochas surge como uma opção para a agricultura. Com o uso já consolidado
na agricultura familiar e orgânica, os remineralizadores enfrentam restrições no agronegócio em função do
tempo que levam para se decompor, que pode chegar até alguns anos para atingir os resultados mais
satisfatórios. Assim, esta pesquisa testou aceleradores, que adicionados ao pó de rocha promovem a rápida
liberação dos cátions. O experimento consistiu em uma incubação com dois pós de rocha: um dacito, proveniente
da Pedreira Caxiense (Caxias do Sul); e um pó de basalto, da Pedreira Carpenedo (Santa Rosa). Os pós foram
misturados com areia (99% de quartzo), na proporção de 5 t/ha, e mantidos em incubação com umidade
controlada por 120 dias, a partir da adição de água deionizada. As amostras incubadas foram atacadas com
quatro aceleradores: ácido forte (água régia), ácido fraco (suco de limão), bórax e cama de aves, sendo que
também foram testadas amostras sem acelerador para balizar o processo. Foram coletadas amostras de solução
de cada uma das incubações em 60 e 120 dias de experimento e este líquido foi analisado para macronutrientes
(K, Ca e Na) em fotômetro de chama, e micronutrientes e elementos potencialmente tóxicos (V, Cr, Co, Ni, Ba,
Cu, Zn, As, Ti, Pb) em ICP-MS (EPA 3052 Method). Ao todo foram analisadas 10 combinações: pó de rocha
(basalto e dacito) apenas com substrato; pó de rocha (basalto e dacito) e substrato atacado com ácido forte; com
ácido fraco; com cama de aves e com boro. Observou-se que o pó de basalto foi mais reativo e rápido no
processo de liberação dos cátions, ante ao dacito, já que basaltos são rochas formadas em mais alta temperatura e
são mais instáveis aos processos de lixiviação. A geoquímica das rochas se refletiu perfeitamente nos íons
solubilizados, com destaque para Zn, Co, Ni, Cu e Ca no caso dos basaltos; e Pb e K no caso dos dacitos,
mostrando que sem dúvidas em dois e quatro meses (60 e 120 dias) de maturação de substrato houve a abertura
de minerais presentes nos dois pós de rocha e liberação de nutrientes. Dentre todos os ataques testados mereceu
destaque a ação do ácido cítrico, um ácido orgânico fraco cuja dissociação ocorre de forma lenta e gradual, que
aumentou a liberação de cátions em 38% frente a amostra sem aceleradores. Também se evidencia o
desempenho do substrato com conteúdo elevado de matéria orgânica (representada pela cama de aves), que
favoreceu a liberação dos cátions, frente a amostra sem aceleradores (aumento de 24% de cátions totais). A
presença de microrganismos decompositores presentes na cama de aves auxiliou a capacidade de solubilização e
liberação catiônica do pó de rocha junto ao substrato. Se ressalta que, com o passar do tempo, os ácidos
orgânicos e inorgânicos mostram uma forte atuação no processo, podendo, com o avançar dos estudos, serem
futuramente adicionados ao pó de rocha para uma mais rápida liberação de nutrientes para os solos, fazendo com
que a remineralização possa substituir mais amplamente os fertilizantes NPK usados atualmente no agronegócio.
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Durante o período Permo-Triássico da Bacia do Paraná, deu-se a deposição da Supersequência
Gondwana I. A Formação Irati pertence a uma das unidades sedimentares desta Supersequência, formada num
ambiente de mar epicontinental restrito, com condições parálicas, ambientes sedimentares mistos, salinidade
variável e momentos de estratificação da coluna d´água. Estas condições resultaram na preservação de
sedimentos químicos, evaporíticos e siliciclásticos muito finos intercalado entre si, como siltitos e pelitos cinza,
margas, folhelhos não-betuminosos, folhelhos betuminosos, e camadas centimétricas de argilitos. Algumas
destas camadas de argilitos são comprovadamente originadas de queda cinza vulcânica alteradas para bentonitas,
já a proveniência dos sedimentos finos proveio de aporte de aguas doce continental. Depositadas por
sedimentação mecânica em condições de baixa energia, as argilas sedimentares apresentam compostas de
diversas fontes provenientes. A condição de Eh-pH-Pco2 da agua, presença de cátions no sistema (Mg2+, K+, Na+,
Ca+, Fe2+) e pequenos seres vivos (bactérias; fungos), também podem modificar sua composição e acelerar sua
deposição, fixando como cátions trocados e favorecendo a formação de argilominerais do grupo da esmectita,
ilita, clorita e/ou de camadas mistas, conforme os elementos predominantes presentes no meio. Argilas residuais
formadas por alteração de cinzas vulcânicas também são propicias a alteração, porem é normalmente
monominerálicas devido uma única fonte. Todas as amostras foram analisadas no Núcleo de Litoquímica e
Análises Minerais do Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica (CPGq) da UFRGS, através do uso de
técnicas para a avaliação da mineralogia pelo difratometro de raios-X Siemens D5000 (radiação CuKα) (XRD).
As Técnicas foram para: I) análise mineralógica de rocha total (rocha pulverizada não orientadas - 2 a 50°2
0,02º/1s); II) análise das propriedades específicas de expansão da distância interplanar basal do argilomineral
(fração < 2 µm orientada na forma de um filme fino sobre uma base de vidro - 2 a 38°2 0,02º/1s), produzindo
dados de comportamento na forma natural (N), solvatadas com etilenoglicol (G) e Calcinada a 540oC/2h (C); III)
análise para determinação da capacidade de troca de cátions de (saturação com Ca2+ e K+ de frações <2 μm em
amostra orientada - 2 a 38° 2 0,02º/1s), produzindo dados de comportamento na forma natural (N), solvatadas
com etilenoglicol (G); e IV) comportamento parâmetro B para identificar a estrutura do pico interfoliar
octaédrico 060 (di- ou tri-) (pó da frações <2 μm seco e desorientado - 61° a 64° 2Ɵ 0,01º/10s). Os padrões de
XRD da fração de rocha total demostram que enquanto os folhelhos revelam maior complexidade mineralógica
(esmectita, ilita, caulinita, quartzo, micas, etc.), as bentonitas são compostas principalmente pelo mineral
esmectita e traços de quartzo. O pico 001 nas amostras fração argilas (N,G,C) confirmam que a esmectita é a
principal fase em todas as amostras, em diferentes ocupações tetraédricas, Indicando a cristalinidade baixa nos
folhelhos e elevada cristalinidade nas bentonitas. O picos a d:3,33 Å presente pertencem a quantidades traços de
quartzo do tamanho de argila. O pico 001 nas amostras saturadas (N,G) apresenta característica de esmectita de
baixa carga, tanto nos folhelhos quanto nas bentonitas. A difração do pico 060 em todas as amostras de
bentonitas é de 1,496–1,50 Å, sugerindo que as esmectitas são dioctaêdricas.
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Os feldspatoides são um grupo mineralógico que caracteriza a subsaturação em sílica das rochas e sua
alcalinidade, bem como o envolvimento de SO4, Cl, OH e eventualmente CO3 nos processos que os originam.
Rochas alcalinas subsaturadas em sílica ocorrem na região de Piratini-RS, constituindo a denominada Suíte
Passo da Capela. Essa suíte foi descrita em trabalhos anteriores, os quais as classificaram como fonólitos e
fonólitos-tefríticos composta por pelo menos 34 corpos hipabissais intrusivos em rochas do Escudo Sul Rio
Grandense para as quais foram determinadas idades de 99.3 – 76.0 Ma. Para este estudo foram selecionados
23 corpos classificados como fonolitos, que são subdivididos entre 15 ocorrências de fonolitos afíricos (FA) e
8 ocorrências de fonolitos porfiríticos (FP). O objetivo deste trabalho é o estudo mineralógico e geoquímico
dos feldspatóides das diferentes rochas a fim de contribuir para o entendimento da evolução magmática da
Suíte Passo da Capela. O estudo se baseia na petrografia de detalhe feita ao microscópio ótico e a partir de
imagens eletrônicas em elétrons retro-espalhados e na química mineral obtidas na microssonda eletrônica
CAMECA SXFive do CPGq do Instituto de Geociências da UFRGS. As análises químicas pontuais foram
obtidas ao longo de perfis centro-borda de fenocristais e em análises isoladas nos cristais da matriz. As analises
foram feitas em condições de 15Kv, 0.5nA e diâmetro de feixe de 20μm. O FP apresenta a textura porfirítica
(fenocristais > 10%) com fenocristais de sanidina, piroxênios (solução sólida hedembergita - diopsídio),
melanita e feldspatoides (noseana-hauyna), apresenta matriz de composição similar, em um dos corpos
estudados constatou-se analcita como fenocristal. O FA apresenta a textura afírica a subafírica (até 5% de
fenocristais), fenocristais de sanidina, noseana superpotássica, e subordinadamente piroxênio e melanita. A
matriz é composta essencialmente por sanidina, egerina-augita e cancrinita. A presença de hauyna somente
ocorre nos FP, indicando uma câmara magmática rasa, enquanto nas rochas afiricas ocorrem somente
fenocristais de noseana superpotássica juntamente à matriz fina que cristaliza cancrinita com cloro, que indica
um momento do magmatismo onde há uma condição de resfriamento mais rápido.
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A norte do município de Arroio Grande, no Domínio Geofísico Sudeste do Cinturão Dom Feliciano, extremo sul
do Brasil, afloram os denominados Mármores Matarazzo, os quais estão inseridos no Complexo Arroio Grande
(CAG). Esse complexo está posicionado no limite entre os terrenos Jaguarão e Pelotas, os quais podem ser
vinculados, respectivamente, a extensão brasileira dos terrenos Punta del Este e Cuchilla Dionisio, do Uruguai.
O CAG compreende uma associação de rochas metaultramáficas, metamáficas e metassedimentares, com idades
entre 750 e 650 Ma, relacionadas à evolução do paleo-oceano Adamastor. Os mármores ocorrem na forma de
lentes com 300 a 700 m de extensão, por 100 a 200 m de largura. Suas melhores exposições estão em duas
pedreiras, denominadas Matarazzo e Brasileira, onde são observadas complexas interações entre mármores
calcíticos puros, intrusões ácidas e básicas, além de fragmentos centimétricos a métricos de rochas metamáficas,
interpretadas como remanescentes de um antigo enxame de diques. Tais fragmentos possuem uma complexa
trama textural e estrutural que remete a diferentes processos evolutivos e contextos reológicos. Como exemplo,
pode-se citar diques metabásicos que se apresentam tanto com contatos retos quanto anastamosados, podendo ou
não possuir bordas de reação com os mármores encaixantes. Há também fragmentos de anfibolitos com
diferentes granulações, os quais ocorrem tanto com contatos retos, quanto com bordas de reação. Estes últimos
também se apresentam como fragmentos dobrados, anastamosados, por vezes na forma de boudins ou estruturas
do tipo pinch-and-swell. Na pedreira Matarazzo é comum a ocorrência de bolsões de composição quartzosienítica associados aos fragmentos anfibolíticos, os quais são interpretados como leucossomas relacionados à
fusão parcial dos anfibolitos. A fusão parcial ocorre de forma localizada com melt in situ, ou em quantidade
suficiente para gerar migração, melt in source, por vezes acumulando-se e formando pequenas intrusões no
mármore encaixante. Nesses locais, há interações entre estas rochas, com a ocorrência de injeções de
composição carbonática nos corpos sieníticos, sugerindo que há também certo grau de fusão do mármore.
Ocorrências restritas centimétricas de gnaisses e xistos também são observadas, intercaladas com os mármores.
Neste tipo de estudo, o detalhamento em campo é imprescindível para que se possa compreender as relações
texturais e estruturais destas rochas, utilizando-se de croquis e fotos através dos quais seja possível visualizar as
interações existentes de forma precisa. Por fim, conclui-se que os Mármores Matarazzo registram relações
complexas entre rochas carbonáticas e corpos intrusivos, por vezes formados pela fusão dos anfibolitos. Estas
rochas representam parte da história geológica da região sudeste do Cinturão Dom Feliciano, onde fragmentos de
um assoalho oceânico pretérito foram tectonicamente incorporados sobre a crosta continental, durante o
fechamento do paleo-oceano Adamastor.
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Embora representem cerca de 3% do total dos depósitos da Província Magmática Paraná-Etendeka (PMPE),
rochas vulcânicas silícicas destacam-se pela extensão aflorante (até 150.000 km2) e pela ocorrência em diferentes
posições estratigráficas na pilha vulcânica. O mapeamento das sequências vulcânicas silícicas na porção centronorte do estado do Rio Grande do Sul mostra a existência de três ciclos principais de atividade vulcânica, todos
evolvendo importantes volumes de magma silícicos, gerados em um curto intervalo de tempo (1-2 Ma). A
primeira unidade silícica corresponde ao Dacito Caxias do Sul (CxD) e ocorre como um espesso pacote de
fluxos de lava e lava-domos associados a depósitos piroclásticos locais de baixa explosividade. O magma que
originou os CxD é quimicamente homogêneo em toda a província, e se caracteriza por altas temperaturas
liquidus (~1.000ºC), baixos teores de H2O (1.5-2%), caráter levemente oxidado (~FMQ+2) e viscosidades
moderadas (104-106 Pa.s). A simulação das condições de cristalização desses magmas sob pressões constantes
de 150 MPa, temperaturas de 900, 950 e 1000ºC e conteúdos de H2O de (0, 2 e 4%) foi executada no
equipamento QUICKpress Pyston Cylinder do laboratório de petrologia experimental do Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV-Roma, Itália). Os resultados permitem quantificar de modo controlado as
condições de equilíbrio das principais fases minerais em função das variáveis T, X(H2O) e tempo. A amostra
natural corresponde a dacito hipohialino (SiO2 ~ 68%) com até 10% de microfenocristais (0,2-1,5 mm) e
micrólitos (<0,1 mm) de plagioclásio (An58-67), enstatita, pigeonita, augita e titanomagnetita. Nas amostras
experimentais, fenocristais euédricos de plagioclásio evidenciam uma maior estabilidade química nos líquidos
com teores mais elevados de água (4%), independente da temperatura. Em líquidos com teores de 2% de água,
os cristais de plagioclásio são anédricos a subédricos, havendo menor proporção de microcristais dispersos pela
matriz vítrea quando comparado às amostras mais hidratadas. Texturas indicativas de processos de coarsening
são evidentes em todas as amostras com 2 e 4% H2O: microcristais de plagioclásio (<0,03 mm) se aglomeram
para formar cristais maiores (>0,1 mm), gerando zoneamentos texturais nas amostras, dados por variações na
população de microcristais na matriz vítrea, onde áreas imediatamente adjacentes aos cristais maiores são
desprovidas de microcristais. As composições dos minerais (piroxênio, plagioclásio e Ti-magnetita) e do vidro
naturais e experimentais, determinadas por microssonda eletrônica, mostram boa superposição, confirmando as
predições
baseadas
nos
mais
recentes
geotermobarômetros
(Polo
et
al.
2018,
https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.05.027). Em contrapartida, modelamentos termodinâmicos existentes
(e.g. MELTS) falham em prever as composições ricas em Ca dos plagioclásios do CxD, e a incorporação dos
resultados aqui obtidos pode ser útil para refinar futuras recalibrações.
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As geociências vêm contribuído cada vez mais para ciência forense. Essa ciência tem como princípio a
teoria de troca, apresentada pelo cientista forense Edmond Locard, onde ele diz que “quando dois objetos entram
em contato, sempre há uma transferência de material”. Uma das características das evidências coletadas durante
uma cena de crime é a pouca quantidade amostral, por essa razão deve-se, na maior parte dos casos, escolher
analises não destrutivas para caracterização das amostras. Por isso a técnica da espectroscopia de reflectância,
que é conhecida por ser uma técnica rápida e não destrutiva, pode representar um avanço no campo da geologia
forense. Esse trabalho tem por objetivo fazer a caracterização por espectroscopia de reflectância de amostras de
solo que irão compor um banco de dados da região com altos índices criminais em Porto Alegre. As 18 amostras
em estudo são provenientes de oito locais, que foram coletadas duplamente em cada ponto, e mais duas amostras
de evidência, que foram coletadas a partir de calçados no ponto nomeado como AM2. Escolheu-se pontos para
coleta a partir de um mapa de calor, disponibilizado pelo Instituto Geral de Perícias do RS, marcando as áreas da
capital com maior incidência de homicídios. As análises de espectroscopia de reflectância foram feitas com um
espectrorradiômetro portátil, com 1024 bandas espectrais e que realiza leituras entre os comprimentos de 0.4 a
2.5 μm. Utilizou-se um sensor de contato em laboratório, porém optou-se por realizar as leituras em todas as
amostras brutas, buscando obter resultados mais próximos ao que seria do coletado in-situ. Para realizar a análise
e interpretação das curvas espectrais, utilizou-se o processamento de remoção do contínuo, que isola as feições
de absorção e as coloca em uma mesma escala para que elas possam ser comparadas. Considerando assinaturas
espectrais das curvas e as principais feições de absorção, todo o conjunto amostras pode ser dividido em três
grupos. A distinção dos grupos se deu principalmente pela presença ou ausência de minerais de ferro, que são
característicos na região do visível ao infravermelho próximo (VNIR – 0.35 a 1 μm); e pelo tipo de argilomineral
presentes nas amostras, que pode ser caracterizado na região do infravermelho de ondas curtas (SWIR – 1 a 2.5
μm), com feições de absorção característica próximo a 2.2 μm. Para fazer a identificação dos minerais presentes
em cada grupo amostral, utilizou-se bibliotecas espectrais e dados presentes na literatura. Somente com os dados
de espectroscopia de reflectância, foi possível identificar os principais minerais presentes em cada grupo
amostral e notar diferenças importantes na caracterização de cada amostra. É importante salientar que as
amostras do ponto AM2 e as amostras de evidência, mostraram as mesmas feições de absorção e tiveram os
mesmos minerais interpretados para a sua composição, que são principalmente caulinita e goethita. Os dados
interpretados serão inseridos no banco de dados que está sendo criado, juntamente com resultados de outras
análises, como descrição mineralógica básica, DRX, COT, palinologia, MEV e FRX. O caráter não destrutivo
das análises e os resultados alcançados na caracterização das amostras de solo deste trabalho, mostra que a
espectroscopia de reflectância é uma ferramenta eficaz e poderá contribuir nas investigações forenses.
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Os carbonatitos, rochas ígneas compostas sobretudo por carbonatos primários, são conhecidos por sua
rara ocorrência na crosta terrestre. No Rio Grande do Sul estão descritos seis corpos carbonatíticos: Joca Tavares
(JT), Três Estradas (TE), Picada dos Tocos (PT), Passo Feio, Porteira e Santa Inez, resultado de pesquisas
realizadas por diferentes empresas, sendo que as três primeiras ocorrências são o enfoque principal deste
trabalho. A pesquisa buscou caracterizar petrograficamente os corpos JT, TE e PT, buscando uma comparação
entre eles, já que ocorrências deste tipo são raras e é possível aventar uma origem comum para estas rochas,
ressaltando que os dados geocronológicos são escassos, mas os contextos geológicos são distintos: o carbonatito
JT intrude o Grupo Guaritas e o Complexo Marmeleiro, o TE tem como encaixante rochas do Complexo Santa
Maria Chico; o PT intrude o Complexo Passo Feio. O carbonatito que melhor preserva as características ígneas é
o JT, apresenta pelo menos duas fácies: uma vulcanoclástica e outra vulcânica. A fáceis vulcânica, mais
homogênea é mais rica em fosfatos primários, se caracteriza petrograficamente pela estrutura maciça e pela
textura inequigranular porfirítica com fenocristais de carbonato de grão fino, com até 0,5 mm, imersos em uma
matriz microcristalina de mesma composição. Além dos fenocristais, se destacam da matriz, finos cristais de
apatita e de minerais opacos euédricos. A análise modal aponta, salientando que o tamanho reduzido do grão
pode incorrer em erro, carbonatos (60%), opacos (30%) e apatita (10%). O carbonatito TE se caracteriza pela
estrutura gnáissica, marcada pela alternância de bandas rosadas e esverdeadas, com espessura centimétrica, por
vezes descontínuas, fortemente dobradas, o que permite supor que a rocha passou por um metamorfismo
dinâmico. Os níveis rosados são constituídos de carbonato e nos níveis esverdeados, máficos. Texturalmente a
rocha tem grão fino a médio, com diâmetro dos grãos <2 mm, com textura granoblástica. A mineralogia consta
com carbonato (61%), apatita (25%), mica (10%) possivelmente a flogopita, opacos (3%) e anfibólio (1%). O
carbonatito PT tem textura granoblástica, com tamanho do grão inferior a 0,5 mm. A rocha se constitui de duas
porções, uma clara e outra escura. No domínio claro a modal revelou que o carbonato soma entre 60 a 85%,
sendo o restante da mineralogia representada por cristais euédricos, com seções hexagonais e prismáticas de
apatita, que pode atingir até 20% da modal. Neste domínio ocorrem raros máficos, entre eles, biotita e
clinoanfibólio. Nas bandas escuras ocorre a concentração de minerais opacos, clorita, anfibólios e filossilicatos.
Nestas bandas há o predomínio de texturas nematolepidoblásticas de grão fino, com grãos inferiores a 0,5 mm,
definido pelo alinhamento de inossilicatos e pelo alinhamento das palhetas de filossilicato. Como pode ser
observado é grande a diferença entre as ocorrências, tanto na mineralogia, como nas rochas encaixantes e no
grau de deformação, permitindo supor eventos distintos. Os carbonatitos TE e PT se caracterizam por
apresentarem estrutura bandada, diferentemente do carbonatito JT que é um corpo mais heterogêneo por
apresentar uma fácie vulcanoclástica e outra vulcânica. O carbonatito PT possui idade publicada de 600 Ma. E
por correlação, o JT deveria ter menos que 510 Ma, pois ele intrude o Grupo Guaritas.
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The Paraná-Etendeka Large Igneous Province in southern Brazil, that is associated with the
fragmentation of the western Gondwana during the Early Cretaceous, is formed of heterogenous packages of
lava flows. The lava pile can be subdivided into four main lava formations that represent different evolutive
stages of the magmatism, namely: Torres, Vale do Sol, Palmas and Esmeralda. The surface expression and
geochemistry of the lava units reflect deep magmatic process acting during magma genesis and en route to the
surface prior to eruption. Polybaric crystallization was key on the genesis of distinct magma groups and the
progressive development of the magmatic plumbing system have controlled lava composition at the surface.
Torres Formation lavas are olivine to quartz -tholeiites with MgO ~5-9 wt.%, 87Sr/86Sri c. 0.710 and ƐNdi -3.5
to -5.7. These magmas have been formed by melting in the asthenosphere (30 and 40 kbar) with contributions of
SCLM melts (or metasomatized asthenosphere), that have fractionated polybaric and assimilated variable
amounts of enriched materials in the crust prior to eruption. At mid-crustal depths (> 6 kbar), TF magmas
crystallized along L+Cpx±Ol control lines. The evolution of these parental melts to more evolved compositions
of Vale do Sol Formation, supersaturated tholeiites (MgO < 5%, ƐNdi= -8.5 to -4 and 87Sr/86Sr = 0.709 0.719), is marked by the progressive shallowing of magma chambers during plumbing system development and
the change from L+Cpx±Ol to L+Ol+plag crystallization (+assimilation) at middle to upper crustal levels.
During the main phase of magmatism silicic rocks of Palmas Formation were formed by extensive AFC of the
parental basaltic melts, with an important contribution of crustal materials. Significant lithospheric thinning
occurred during magmatism and the last lavas (Esmeralda Formation, ƐNdi = -3.8 to -1.5, 87Sr/86Sr = 0.7060.707) were formed by partial melting of asthenosphere at shallow depths in the spinel stability field of the upper
mantle (< 80 km), with neglectable contribution from the lithospheric mantle. A large volume of magmas was
formed during the Early Cretaceous as a combination of factors including (1) lithospheric extension and
thinning, (2) excess temperature, (3) metasomatism along the TBL (LAB -lithosphere-asthenosphere boundary).
The surface expression and composition of lava fields were directly controlled by melting conditions and
shallow crystallization processes, and these factors can account for broad geochemical variations within large
igneous provinces.
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O Batólito Florianópolis comporta um conjunto de rochas magmáticas Neoproterozóicas (680 – 580 Ma),
dispostas com orientação NE, expostas em 12.000 km² (200 km x 60 km) na porção norte do Cinturão Dom
Feliciano, e tem sua gênese associada à tectônica transcorrente de ambiente pós-colisional do final do Ciclo
Orogênico Brasiliano/Pan-Africano (880 - 480 Ma). A Suíte Cambirela representa o estágio final do magmatismo
do batólito, e é composta por rochas ácidas plutônicas (Granito Ilha e Granito Itacorumbi), hipabissais e vulcânicas
(Riolito Cambirela e Ignimbrito Cambirela). O Granito Ilha é composto por monzo a sienogranitos, com textura
alotriomórfica equigranular média a grossa, e é subdividido em fácies leucocrática e biotítica, de acordo com o
teor de agregados máficos, representados principalmente por biotita. O Granito Itacorumbi tem composição
análoga, apresenta textura porfirítica e expressiva presença de enclaves máficos grossos, característica diagnóstica
desta rocha. O Granito Itacorumbi corta do Granito Ilha e apresenta contatos ora difusos e gradacionais ou
intrusivos, no Riolito Cambirela. O Riolito Cambirela é formado por rochas efusivas com textura porfirítica com
megacristais de quartzo, K-feldspato e plagioclásio, localmente apresenta foliação marcada pela orientação dos
megacristais e de clots biotíticos. O Ignimbrito Cambirela é a unidade vulcânica piroclástica, representado por
ignimbritos comumente com feições lava-like e reoignimbritos, apresentando fiamme soldados em textura
eutaxítica. No Morro dos Cavalos, esta unidade é encontrada na forma de brechas vulcânicas e lápili-tufos. As
brechas são caracterizadas pela expressiva presença de fragmentos polilitológicos, que sustentam a rocha, cuja
matriz fina a afanítica perfaz cerca de apenas 20% da rocha. Os lápili-tufos apresentam matriz fina a afanítica com
textura eutaxítica e fiamme recristalizados e são subdivididos em três fácies, de acordo com o teor de cristais e
fragmentos líticos: Lápili-tufo pobre em cristais e fragmentos líticos (LTpcl), Lápili-tufo pobre em cristais e rico
em fragmentos líticos (LTpcrl) e Lápili-tufo rico em cristais e fragmentos líticos (LTrcl). É comum de sistemas
plutono-vulcânicos rasos a presença de rochas graníticas, hipabissais e vulcânicas síncronas, bem como, com
magmas mais ácidos, expressiva presença de ignimbritos, cujo grau de cristalinidade e tramas texturais
possibilitam a identificação de sua gênese.

335

PETROGRAFIA DE UMA PARCELA DO COMPLEXO METAMÓRFICO ARROIO
MARMELEIRO
1

Julia Müller Haubert1, Júlia Carolina Lorenz2
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e-mail: jmullerhaubert@gmail.com.
2
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e-mail: ju.julorenz@gmail.com

Localizado a sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, no município de Bagé, o Complexo Metamórfico
Arroio Marmeleiro (CMAM) se encontra inserido no Terreno São Gabriel, o qual é caracterizado por litologias
de ambientes de margem passiva, retroarco e arcos magmáticos. Este complexo ocorre na forma de um corpo
alongado paralelo ao lineamento de Ibaré, onde as estruturas do complexo acompanham e exibem foliação NWSE, sendo descrito por diversos autores como composto por metapelitos, quartzitos, mármores, rochas calcisilicáticas, grafita xistos e metavulcanoclásticas, e subordinadamente por serpentinitos, xistos magnesianos e
rochas metabásicas. A literatura menciona que o contato entre estas unidades ocorre através de uma zona de
thrusting. Este trabalho, inserido no escopo de iniciação científica, buscou caracterizar petrograficamente as
litologias encontradas em um perfil SW-NE, perpendicular às estruturas regionais. Como resultado, descreveu-se
uma sequência, que parte de um anfibolito, rocha inequigranular de matriz granoblástica, composta por cristais
de quartzo e plagioclásio, sendo seus porfiroblastos cloritas magnesianas e algumas granadas; seguido de um
metagranito, de baixo grau metamórfico, equigranular e granoblástico, apresentando cristais de biotita férrica
com crescimento preferencial em fraturas oxidadas; um granada-anfibolito, inequigranular, de matriz
nematoblástica composta por horblendas e porfiroblastos de granadas, abundantes em toda a lâmina, além de
horblendas e quartzos; um metapelito equigranular, granoblástico, composto por plagioclásios, feldspatos
potássicos, ambos alterados para sericita, além de quartzo e epidoto, idioblástico, acompanhando faixas de
clorita; e terminando em um quartzito, equigranular e granoblástico, com cristais de plagioclásio, quartzo e
cordierita. Considerando o estudo petrográfico realizado entre as cinco amostras descritas, vê-se que há variação
de fácies metamórficas, iniciando na fácies anfibolito inferior, seguido do metagranito de baixo grau
metamórfico, sendo pertencente a fácies xisto verde inferior, uma rocha de fácies anfibolito superior, um
metapelito que passou por um retrometamorfismo, alcançando a zona da granada e depois retrocedendo para a
zona da clorita, ou seja, fácies xisto verde, e por fim, um quartzito de fácies anfibolito inferior. Além disso,
estudos de Difração de Raio-X (DRX) e estrutural estão sendo realizados.
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Rochas sedimentares siliciclásticas, como arenitos, conglomerados e brechas são formadas basicamente por
sedimentos detríticos, estes sedimentos compõe o arcabouço, a matriz e ainda estão relacionados a
precipitação do cimento durante a diagênese destas rochas. A composição destes sedimentos é determinada
pela composição da rocha fonte e pelos processos que vão desde o seu intemperismo até a deposição e
diagênese no interior da bacia sedimentar. Devido a este fator, a abundância de determinado mineral em uma
rocha sedimentar é dada tanto por sua abundância nas rochas que fornecem o sedimento, pela geologia da
área fonte, sua estabilidade química e física e resistência ao intemperismo e alteração. Neste sentido, o
presente trabalho tem como objetivo apresentar alguns dos resultados parciais do projeto “Composição de
sedimentos detríticos derivados de rochas ígneas em clima subtropical úmido e sua aplicação na análise de
proveniência sedimentar”, que visa compreender o comportamento mineralógico e geoquímico dos
sedimentos detríticos provenientes de rochas ígneas ácidas durante os processos de intemperismo, transporte
e deposição. A área de estudo compreende a sub-bacia de primeira ordem, Arroio Santana, pertencente a
Bacia Hidrográfica do Rio Piratini. Foram realizadas análises geoquímicas de rocha, sedimento e solo, em
diferentes frações granulométricas ao longo de diferentes trechos da bacia, visando compreender os controles
e os processos de dissolução presentes. Para a realização deste trabalho foram utilizados dados geoquímicos
de sedimento, solo e rocha provenientes de cinco pontos ao longo das drenagens da sub-bacia do Arroio
Santana. As amostras de solo e sedimento coletadas nos cinco pontos foram levadas para laboratório para
então serem secadas, peneiradas e separadas em 8 frações granulométricas diferentes para a realização de
análise geoquímica. Também foram realizadas análises geoquímicas nas amostras de rocha. Neste trabalho,
foram utilizados os dados geoquímicos das amostras de rocha e das frações seixo (>4mm), areia grossa e
silte/argila dos dados de solo e sedimento. Foram construídos mapas dos teores dos elementos maiores
presentes nos seguintes óxidos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O e K2O. Estes foram escolhidos por
possuírem grande importância na composição dos principais minerais formadores de rocha. Os mapas foram
construídos utilizando o software ArcGis 10.3.1. Os mapas foram então analisados, com o objetivo de avaliar
as diferentes características composicionais em diferentes frações granulométricas. Foi gerado um total de
seis mapas, representando os teores dos óxidos, para cada classe de amostra. O mapa dos teores de rocha
demonstra um alto teor de SiO2 e Al2O3 e baixas concentrações de óxidos de ferro e magnésio, resultado
esse esperado, devido ao fato da região se tratar predominantemente de rochas ígneas intrusivas ácidas.
Através dos mapas de teores geoquímicos das amostras de rocha, sedimento e solo é possível observar que as
variações geoquímicas encontradas demonstram que os sedimentos e solo possuem baixa maturidade
composicional por se assemelhar aos aspectos composicionais das rochas de origem. Também é possível
observar que minerais mais resistentes às intempéries permanecem com maior concentração em frações
maiores, já minerais relacionados a óxidos mais instáveis, se encontram com maior concentração em frações
menores, indicando a ocorrência acentuada da alteração mineralógica.

337

CARACTERIZAÇÃO PALEOAMBIENTAL A PARTIR DE UM TESTEMUNHO NA
LAGOA DOS PATOS – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL
Carla Ennes de Barros¹, Ricardo Baitelli², Daniella de Souza Carvalho³ & Beatriz Appel Dehnhardt4
1

UFRGS, carla.barros@ufrgs.br
2
UFRGS, baitelli@ufrgs.br
3
UFRGS, daniellasc.engenharia@gmail.com
4
UFRGS, beatriz.dehnhardt@ufrgs.br

Este trabalho tem como objetivo a caracterização paleoambiental a partir do testemunho Pt-07, mediante
identificação de 6 espécies de moluscos, da composição isotópica de δ18O e δ13C e de análises sedimentológicas.
Este testemunho está localizado no interior da Lagoa dos Patos, próximo a região de Bojuru, e apresenta 3,5 m
de comprimento. As espécies identificadas foram Erodona mactroides, Caryocorbula tryoni, Heleobia australis,
Tawera gayi, Acteocina bidentata e Heleobia sp.. Os teores δ18O variam de -1,61 a 0,74, os de δ13C de -1,12 a
1,04 e os sedimentos alternam de areia até silte. A parte inferior do testemunho (1,5 a 3,5 m) é composta por
uma associação de moluscos de ambiente marinho raso tais como: Caryocorbula tryoni, Tawera gayi, Acteocina
bidentata, cujo comportamento isotópico do oxigênio e do carbono desenha um gráfico de forma espelhada entre
ambos. O δ18O varia de -1,34 a 0,74 e o δ13C de 0,07 a 0,84. Os sedimentos são classificados como areia síltica,
silte arenoso e silte e a fração argila só é observada neste intervalo. A temperatura média é de 17,5ºC. Este
ambiente pode ser caracterizado como marinho raso e a partir da profundidade de 1,5 m em direção ao topo do
testemunho, este ambiente começa a se modificar. Estas mudanças podem ser observadas com o
desaparecimento do molusco Tawera gayi e da fração argila além do surgimento da Erodona mactroides e da
textura arenosa. Observa-se ainda que a composição isotópica dos valores de δ18O e δ13C passa a ser
concordante, com valores de δ18O entre -1,61 a -0,12 e os de δ13C oscilando de -1,12 a -0,19. A temperatura
mostra-se mais elevada, com valor médio de 21,4ºC, e os sedimentos variando de areia a areia síltica. Estes
elementos indicam um ambiente com características mixohalinas. O testemunho Pt-07 apresenta uma base
marinha que evolui para um ambiente mixohalino em direção ao topo, evidenciando uma variação do nível do
mar durante o Quaternário.
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As zonas costeiras são regiões cada vez mais suscetíveis aos impactos ambientais em função da grande
densidade populacional mundial nessas áreas aliado a velocidade dos processos geodinâmicos na interface
continente-oceano. Nessas regiões, grande parte dos impactos ambientais são causadas pela má ocupação, que,
aliados aos processos morfodinâmicos naturais, modificam a distribuição de sedimentos ao longo da costa
brasileira. Nesse sentido, compreender o comportamento dinâmico dos campos de dunas é fundamental para o
desenvolvimento adequado de planos de gerenciamento das ocupações nas zonas costeiras. A cidade de Torres,
localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, vem ao longo dos últimos 30 anos apresentando contínua
expansão da malha urbana, impulsionada pelo desenvolvimento turístico da região. Entretanto, a intensa ocupação
de áreas de deflação eólica, muitas vezes não estabilizadas, podem acarretar em futuros problemas ambientais
associados ao processo de migração de macroformas eólicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o deslocamento
do campo de dunas de Torres, principalmente na sua interface com a zona urbanizada, durante o período de 1985
a 2017, através de dados de sensores remoto orbitais. Para a aquisição dos dados temporais, utilizou-se imagens
provenientes de sensores TM, ETM+ e OLI a bordo dos satélites LANDSAT 5,7 e 8, respectivamente. Foram
selecionadas 5 cenas com baixo recobrimento de nuvens, em intervalos de 8 anos. As imagens foram corrigidas e
processadas, resultando na composição falsa cor R4-G3-B2 e R5-G4-B3, a fim de realçar a areia seca das áreas
vegetadas, construções civis e áreas de interflúvio ou de domínio da maré. Ao final, os dados vetoriais que
registram o limite do campo de dunas com a malha urbana foram sobrepostos em uma imagem do ano de 2018
obtida pelo Google Earth, para a observação das áreas de domínios dos sistemas eólicos ao longo dos anos
estudados. Os resultados desse estudo apresentam mapas de coberturas por macroformas eólicas e a evolução de
seus limites com a zona urbana da cidade de Torres. Ao contrário do que observa em campos de dunas
transgressivas, o campo de dunas de Torres apresentou um recuo significativo em seu domínio, estabilizando o
seu processo de migração em direção ao centro urbano, mesmo com atividade eólica contínua, que cumula um
total de 1,41942 km² de área de recuo do campo de dunas. Essa retração do campo de dunas pode estar associada
a perda de fonte e/ou disponibilidade de sedimentos, fazendo com que a taxa de acumulação eólica diminua e,
consequentemente, a duna seja estabilizada pela vegetação e pare de migrar. Fato é que as áreas vegetadas
aumentaram significativamente em direção ao centro do campo de dunas. Uma vez estabilizada, a duna passa a
ser retrabalhada pelo vento, passando de uma macroforma de acumulação para um setor potencialmente erosivo,
uma vez que em morfodinâmica costeira e a troca de sedimentos dentre os ambientes deposicionais é continua. É
possível que as causas da retração do domínio de dunas transgressivas podem estar associadas a: i) diminuição da
disponibilidade de sedimentos gerados na área fonte ou ii) a redução da velocidade de vento para o transporte de
sedimento, proporcionando assim a diminuição na taxa de acumulação eólica e a estabilização pela vegetação das
macroformas.
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O Depósito marinho praial da praia de Muita Água, situada no município de Imbituba, litoral Centro-sul
de Santa Catarina, é caracterizado por uma expressiva concentração de minerais pesados que ocorrem
principalmente ao sul da praia. Além do Depósito marinho praial, aflora na praia um Depósito eólico do
Pleistoceno superior e rochas graníticas e diabásios do embasamento. Os minerais pesados apresentam densidade
superior à 2,85g/cm³, ou seja, maior que a de minerais comuns como o quartzo e feldspato. Esses minerais estão
presentes em pláceres (concentrações superficiais de minerais, encontrados em praias, dunas, canais fluviais e
ambientes litorâneos em geral) e embora em pequenas quantidades esses minerais são imprescindíveis para
estudos relacionados à proveniência sedimentar e composição da rocha fonte. A partir disso e com o intuito de
analisar a proveniência e a mineralogia dos minerais que constituem o plácer da praia de Muita Água, foram
estudadas amostras superficiais de sedimentos arenosos do Depósito marinho praial, do Depósito eólico e das
rochas graníticas e diabásios que afloram no costão Norte da praia. A metodologia adotada para elaboração do
trabalho compreendeu três etapas principais: revisão bibliográfica; trabalho de campo (no qual foram coletadas
amostras de sedimentos e rochas no entorno da área de estudo); e análise laboratorial (na qual foram
desenvolvidas análises granulométricas, mineralógicas e petrográficas. As amostras de sedimentos praiais e
eólicos foram submetidas à separação pelo método densimétrico com bromofórmio e analisadas em lupa
binocular. Para a identificação dos minerais foram levados em conta aspectos como a forma, arredondamento,
fraturamento, cor e hábito dos grãos. A partir da análise foram identificados um total de dez espécies minerais:
diopsídio, espessartita, hematita, ilmenita, magnetita, turmalina, rutilo e zircão, além de olivina e augita. Além
disso, foi constatado que os grãos de diopsídio, espessartita, ilmenita, magnetita, turmalina e rutilo compõem
tanto o sedimento praial, como o eólico. A análise petrográfica foi realizada através da confecção e estudo de
lâminas delgadas, em microscópio petrográfico. Nessa etapa foram definidas as principais unidades geológicas
que compõem o embasamento rochoso da área de estudo, com destaque ao Granito Paulo Lopes (sienogranito) e
Formação Serra Geral (diabásio). A análise constatou que certos minerais identificados em lupa binocular,
também foram identificados em microscópio, tais como olivina, diopsídio, augita e ilmenita no diabásio e zircão
nos sienogranitos. Os resultados obtidos pelas análises indicam a existência de duas fontes para o plácer: uma
fonte primária, representada pelo embasamento cristalino e comprovada pela presença dos grãos de olivina,
augita e diopsídio encontrados no diabásio e zircão encontrado no granito, e uma fonte secundária, representada
pelos sedimentos arenosos do Depósito eólico do Pleistoceno superior.
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A origem e evolução da Bacia de Pelotas está diretamente relacionada com os processos tectônicos, que por sua
vez, condicionam vários processos sedimentares. Assim, o estudo da compartimentação morfoestrutural é
extremamente importante no seu entendimento evolutivo. O presente trabalho objetiva na área de estudo, o
levantamento gravimétrico terrestre, seu processamento e interpretação para posterior identificação de suas
principais estruturas, assim como investigar a configuração morfoestrutural da porção central da PCRS. O
método do potencial gravimétrico (gravimetria), é amplamente usado na prospecção mineral, análise de
bacias, e mapeamentos geológicos por causa do seu baixo custo e rapidez nos resultados e fornecem informação
quanto a geologia e a delimitação de estruturas e descontinuidades geológicas, além de fornecer importantes
informações a respeito do embasamento subjacente no caso de bacias sedimentares. A área de estudo escolhida
para a aplicação da metodologia proposta compreende a parte emersa da Bacia de Pelotas, na região
central da Província Costeira do Rio Grande do Sul, aproximadamente entre as latitudes -30° e -32°10’ S e as
longitudes -50°40’ e -52°40’ W, situa-se em uma área que abrange os municípios costeiros do litoral médio do
Estado do Rio Grande do Sul entre os municípios de São José do Norte e Palmares do Sul. O principal
resultado gerado foi mapas de anomalia Bouguer e seus derivados identificando quatro
setores
de
anomalias distintas evidenciados por altos e baixos gravimétricos e sua possível correlação com as
feições estruturais do embasamento geradas ou reativadas por rifteamento proveniente da origem da Bacia de
Pelotas. Futuramente, outros métodos geofísicos podem ser utilizados e integrados para contribuir o modelo
aqui proposto neste estudo.
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O contraste de propriedades físicas existentes entre o corpo de minério sulfetado e a rocha encaixante são
evidenciados com a aplicação de métodos geoelétricos como Polarização Induzida e Eletrorresistividade em
tomografia elétrica. Respaldado por estudos de geologia estrutural e metalogênese, os estudos geofísicos
configuram um procedimento aplicável em grandes áreas, de baixo custo e rápida execução, indicado para etapas
preliminares de exploração mineral e definição de zonas promissoras para detalhamento por amostragem direta.
As diversas possibilidades de disposição dos eletrodos durante a investigação geofísica são denominadas de
arranjos de campo. A escolha de determinado arranjo usualmente decorre em função da familiaridade do usuário
com determinado tipo, porém é necessário o entendimento do seu funcionamento e particularidades, como
profundidade de aquisição, sensibilidade a heterogeneidades verticais e horizontais além de densidade amostral,
força do sinal e razão sinal/ruído. Tais características exercem estreita relação com as vantagens, desvantagens
de cada arranjo e a sensibilidade e aplicabilidade em cada contexto geológico em estudo. A área de estudo está
localizada próxima a cidade de Caçapava do Sul – RS, ocorrência conhecida como Colônia Santa Barbara. A
ocorrência está situada na Bacia do Camaquã, alocada estruturalmente em um bloco alto, na interseção de duas
falhas com direções NE-SW e NW-SE, com litologias aflorantes pertencentes ao Complexo Metamórfico
Vacacaí e Formação Hilário do Grupo Bom Jardim. Descrita na década de 70, a pesquisa foi suspensa após
análise geoquímica apontar teores de cobre insatisfatórios, não ultrapassando a 1%, caracterizando uma reserva
desprezível e sem interesse econômico. Sob um novo cenário econômico vista um conhecimento metalogenético
mais amplo e aprofundado sobre depósitos de cobre, este trabalho apresenta a reavaliação econômica da
ocorrência e análise comparativa dos dados de tomografia elétrica em arranjo Schlumberger, Wenner e DipoloDipolo, afim de averiguar o resultado que melhor descreva a morfologia do jazimento. A análise comparativa
entre os arranjos de tomografia elétrica proposta neste trabalho revelou a conformação de um corpo cônico 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 possivelmente correlacionada ao sistema de falhas que estruturam o alto estrutural
(tufo vulcânico). A estrutura cônica observada é compatível com a morfologia do tipo dique, vertical e cilíndrica
descrita para depósitos tipo epitermal com gênese associada a ascensão de fluidos a partir de fraturas verticais.
Foram evidenciadas grandes diferenças nos arranjos aplicados, em que arranjo Schlumberger é destacado como
o mais adequado para visualizar corpos de minério estruturalmente controlados em ambientes geológicos
constituídos por solo incipiente e rochoso com alta resistência de contato.
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A Ilha da Trindade é uma ilha oceânica brasileira localizada a aproximadamente 1.260 km da costa do
estado do ES, constituída por cinco unidades vulcânicas/hipabissais subsaturadas em SiO2, de afinidade alcalinasódica e formadas entre 3.9 e 0.25 Ma: Complexo Trindade (CT), Sequência Desejado (SD), Formação Morro
Vermelho (MV), Formação Valado (VA) e Vulcão do Paredão (VP). Estas unidades foram descritas
essencialmente sob o ponto de vista petrológico e geomórfológico, sendo as propriedades físicas alvo de estudos
recentes. A anisotropia de susceptibilidade magnética (ASM) tem sido aplicada ao estudo de rochas vulcânicas
para a caracterização das estruturas de fluxo geradas durante a colocação da lava ou em fluxos piroclásticos, que
são diretamente relacionadas à orientação, forma e distribuição da mineralogia magnética. Esta metodologia
contribui para o entendimento dos processos envolvidos no transporte, na evolução físico-química do magma e
nos padrões de deformação locais e/ou regionais. Neste trabalho são apresentados os resultados preliminares do
estudo de ASM aplicado aos corpos vulcânicos e subvulcânicos da Ilha da Trindade. Para isso, foram
estabelecidos 16 sítios de amostragem, sendo 7 sítios correspondentes aos necks e diques do CT e 9 aos derrames
de lava do tipo ‘A’a das Fm. MV, VA e VP, totalizando em 160 cilindros amostrados e 503 espécimes. Na
caracterização da mineralogia magnética utilizou-se petrografia, microscopia eletrônica de varredura (MEV),
curvas termomagnéticas, histerese, aquisição de magnetização remanente isotermal (IRM), e diagramas FORC
(First-Order Reversal Curves). As medidas de ASM foram obtidas pelo susceptibilímetro MKF1 – FA Multifuction KAPPABRIDGE (AGICO). Todas as medidas paleomagnéticas foram realizadas no Laboratório de
Paleomagnetismo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (USPMag). Os dados
de ASM obtidos estão sendo tratados e interpretados através do software ANISOFT (AGICO). Os necks do CT
foram caracterizados petrograficamente como fonólitos holocristalinos e porfiríticos com fenocristais e
microfenocristais (15-20%) de sanidina, nefelina, egirina-augita e subordinadamente hornblenda, sodalita,
titanita em uma matriz microcristalina com textura traquítica, composta por sanidina, feldspatoide, augita e
magnetita. Os derrames das Fm. MV, VA e VP são olivina melanefelinitos vesiculares, holocristalinos e
porfiríticos com fenocristais (10%) de olivina esqueletal, em uma matriz microcristalina de nefelina/analcima,
augita, titanomagnetita e flogopita subordinada. O dique melanefelinítico do CT difere dos derrames pela
presença de augita/titano-augita como fenocristais (7%), menor percentual de fenocristais de olivina (3%) e por
uma matriz fina. Nos derrames da Fm. VA foi observada textura traquítica, enquanto que em MV e VP ocorre
apenas a orientação incipiente dos fenocristais de olivina. Os resultados preliminares sugerem minerais de baixa
coercividade (magnetita e titanomagnetita) como portadores magnéticos do CT e das Fm. VA e VP. A Fm. MV
apresenta tanto minerais de baixa como de alta coercividade (hematita) como portadores magnéticos. Os
diagramas de ASM mostram padrões bem definidos para os necks fonolíticos com foliações magnéticas
subverticais enquanto que para o dique e para os derrames nefeliníticos os resultados são bastante dispersos, o
que pode estar relacionado à menor viscosidade destes corpos e ao tipo morfológico dos derrames.
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O acervo de dados geológicos do Estado do Paraná reúne informações de pesquisas desenvolvidas
principalmente pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), pelo extinto Serviço Geológico do Paraná
(MINEROPAR) e pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). No âmbito
estadual, é a Diretoria de Geologia do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) que
administra o conjunto de dados geológicos após a extinção da MINEROPAR em 2016. Desde a publicação do
último mapa geológico do Paraná (MINEROPAR, 2006), na escala 1:650.000, houve avanços significativos no
campo da cartografia geológica básica regional a partir de trabalhos desenvolvidos pelas três instituições. A
maior parte dos dados históricos de projetos de cartografia geológica sistemática e de recursos minerais oriundos
da MINEROPAR já estão integrados. No entanto informações de algumas publicações ainda não estão em
ambiente SIG, bem como novos produtos que precisam ser associados, como o levantamento geológico na faixa
aflorante do Sistema Aquífero Guarani (Loyola & Cruz, 2017), principalmente na Formação Botucatu da Bacia
do Paraná, e a divisão estratigráfica do Grupo Serra Geral no Paraná (Licht, em elaboração). A CPRM, que
desenvolve pesquisas na área do Escudo Paranaense desde a década de 1970, concluiu recentemente projetos de
integração e atualização cartográfica abrangendo a quase totalidade dos terrenos Apiaí, Curitiba, Luís Alves e
Paranaguá (Caltabellotta et al., 2017; Betiollo et al., 2018) e a Bacia de Castro (Brito Mapa et al., 2016). No
âmbito da cartografia geológica regional, trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do Departamento de
Geologia da UFPR abrangem o Grupo Itararé (Vesely, em elaboração), a Bacia Bauru (Fernandes & Ribeiro,
2015), a Planície Litorânea (Angulo, 2004) e a Plataforma Continental Interna (Sielski et al., 2017). Além destes,
há dissertações e teses (UFPR e USP) de abrangência local, que apresentam contribuições para a cartografia
geológica de unidades litoestratigráficas específicas. Destacam-se pesquisas desenvolvidas nos batólitos e corpos
granitoides neoproterozoicos (e.g. Gualda & Vlach, 2007; Cury, 2009), Bacia de Guaratubinha (Barão et al.,
2017) e Bacia de Curitiba (Lima et al., 2013). Considerando as diversas fontes e escalas dos dados disponíveis,
faz-se necessária a análise integrada e a consistência dos mesmos tanto para a atualização da cartografia
geológica quanto para a organização de um banco de dados. A nomenclatura estratigráfica das unidades
litológicas também precisa ser revisada e ajustada ao Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et
al., 1986) e ao Léxico Estratigráfico do Brasil (Baptista et al. 1984). Para tanto, o projeto, coordenado pela
CPRM, visa à integração e atualização do mapa geológico do Paraná para uma nova versão a ser publicada em
2021. Após a etapa de integração e consistência dos dados, serão selecionadas áreas com questões geológicas
pendentes ou com escassez de dados atualizados e que serão alvo de atividades campo e coleta de amostras para
estudos laboratoriais de suporte à atualização cartográfica e à descrição das unidades litoestratigráficas. Passados
14 anos da publicação do último mapa geológico do Paraná, a versão atualizada preencherá a lacuna na
divulgação do conhecimento geológico do estado, cujo teor é imprescindível para mineração, hidrogeologia,
preservação do patrimônio natural e planejamento da ocupação do espaço geográfico.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados preliminares do processamento de dados
geofísicos aeromagnéticos para uma porção do Escudo Sul-rio-grandense (ESrg), com vistas a traçar de forma
automática lineamentos magnéticos, principalmente de direção NW. Estes lineamentos são alvos de estudo do
projeto de pesquisa intitulado “Investigação de Lineamentos Magnéticos no Rio Grande do Sul”, cadastrado no
sistema de projetos de pesquisa da Universidade Federal do Pampa – Unipampa, Campus Caçapava do Sul. O
projeto tem como objetivo básico a investigação de lineamentos magnéticos, principalmente de direção NW, que
ocorrem principalmente na área de afloramento das rochas mais antigas do estado do Rio Grande do Sul,
denominada ESrg. A primeira etapa do projeto consistiu na construção de um banco de dados em um Sistema de
Informações Geográficas (SIG), composto por arquivos tipo shapefile (shp) e xyz. Os arquivos tipo shp foram
adquiridos na base cartográfica contínua do Brasil, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), referente à versão bcim 2016. Os arquivos do tipo xyz foram obtidos no Sistema de Geociências
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM – GEOSGB), pertinente ao levantamento aerogeofísico do Escudo Sulrio-grandense. Para o processamento dos dados foram utilizados os softwares Quantum GIS 3.2.1® (QGIS®) e
Oasis Montaj®. No software QGIS® foram gerados mapas de localização e a base cartográfica. No software Oasis
Montaj® foram processados os dados brutos magnéticos em formato xyz e grid para geração dos lineamentos
magnéticos em arquivo tipo shp. Esta etapa de processamento foi realizada nas dependências do Laboratório de
Análises de Sinais Geofísicos (LASG) da Unipampa, Campus Caçapava do Sul. A obtenção de lineamentos
magnéticos através do software Oasis Montaj® foi executada utilizando os dados magnéticos micronivelados
fornecidos pela CPRM, partindo da interpolação bidirecional, seleção da área alvo e ajuste cartográfico para área
de interesse. Nessa etapa foi realizada a Redução ao Polo (RP), para posicionar as anomalias sobre as fontes
causativas, através do algoritmo “magmap”. Posteriormente, a texturização da imagem e a identificação dos
lineamentos magnéticos positivos de direção NW foram promovidas de maneira automática através do algoritmo
“CET – Grid analysis”. Uma grande quantidade de lineamentos magnéticos foi determinada, agilizando o processo
de vetorização dos mesmos, eliminando tempo de serviço e subjetividade na marcação. A camada vetorizada foi
comparada com a imagem de RP e demonstrou perfeita superposição com os lineamentos magnéticos, tanto na
direção NW quando NE, além de outras direções secundárias. Os resultados foram comparados com os resultados
anteriores do projeto, onde os lineamentos foram marcados de forma manual. Neste caso, a superposição também
foi perfeita, inclusive com áreas de ocorrência de rochas básicas, estruturadas em diques, catalogadas de mapas
prévios ou visitadas em campo. Este processamento agilizou os trabalhos de sensoriamento remoto, visto a grande
quantidade de feições geradas que levariam muito tempo para serem elaboradas de forma manual, além do
problema da subjetividade ao delineá-las. Com isso, a preparação dos trabalhos de campo e escolha de áreas se
tornou mais prática e efetiva, dado que estes lineamentos são de grande comprimento e estreitos, ocorrendo em
uma área muito ampla, dificultando encontrar o seu significado em campo.
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Com o início da operação dos Sistemas de Alerta de Eventos Críticos pelo Serviço Geológico do Brasil
– CPRM, passaram a ser desenvolvidos estudos hidrodinâmicos visando a elaboração de mapas de inundação das
áreas monitoradas, importante ferramenta para gestão de risco e zoneamento ambiental. Estes estudos
contemplam em seu escopo a simulação das manchas de inundações para épocas de cheias com base na elevação
do terreno e a compatibilização de dados de séries históricas de níveis dos rios com levantamentos topográficos e
Modelos Digitais de Terreno (MDT’s). O município de Ponte Nova, localizado na Zona da Mata mineira, é
cortado pelo rio Piranga que é o principal formador da bacia do rio Doce. Este último apresenta uma série
histórica de enchentes desde 1979, justificando a implantação do sistema de alerta e o presente trabalho. Para
mapeamento das áreas de inundação foram utilizados os seguintes equipamentos de aerolevantamento e
topografia: drone Phantom 4 Pro e GPS Geodésico. Inicialmente, em campo, foram coletados 69 pontos (alvos
artificiais ou alvos naturais) para utilização como pontos de controle e de checagem para georreferenciamento
das imagens. Estes pontos foram distribuídos estrategicamente numa área aproximada de 7 km² e coletados com
GPS Geodésico com tempo de rastreio de 5 minutos, com referência a uma base instalada em uma ponto central
da área mapeada. Estes pontos foram tratados em um software de processamento de dados GNSS (Global
Navigation Satellite System) para obtenção das coordenadas planialtimétricas. Após a distribuição destes pontos
em campo, foi iniciado o planejamento do voo. Vale destacar que este modelo de VANT possui um limitador
que é o tempo de voo (máximo de 30 minutos), não sendo possível cobrir toda a área com um único
aerolevantamento. Outro fator importante considerado foi o nível de detalhamento do terreno necessário (GSD),
tendo sido padronizada uma altura de voo de 100 metros em relação ao terreno a partir do ponto mais alto de
onde foi iniciado o voo. Levando em consideração que Ponte Nova está inserido em uma região muito
montanhosa, observou-se que nos pontos mais baixos do terreno, a altura entre voo e terreno variou até 200
metros, assim o nível de detalhamento (GSD) estimado para este trabalho ficou entre 2 e 4 cm. Por último, os
dados foram tratados num software específico para processamento de dados de aerolevantamento, Drone2Map TM
que pertence a plataforma do ArcGis Pro. Como produto final, foram gerados ortofotomosaicos, modelos digitais
do terreno/superfície e modelo tridimensional, que auxiliaram no processo de refinamento dos limites de mancha
de inundação para o Sistema de Alerta do Rio Doce, que já opera desde 1997.
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O trabalho discute a aplicação do método magnetotelúrico (MT) na porção centro-norte da Bacia do
Paraná, utilizando duas linhas regionais perpendiculares, englobando os estados do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul. Esta área é caracterizada por conter a seção mais espessa dos derrames da Formação Serra Geral
e uma espessa seção sedimentar, estruturada por diversos lineamentos tectônicos de orientação NE-SW e NWSE. A caracterização do arcabouço tectono-estrutural na área foi realizada através da aplicação do método MT
integrado com levantamentos sísmicos e poços presentes na área, resultando em um modelo de resistividade
condizente com a geologia da área, tanto no aspecto estrutural como no aspecto litoestratigráfico, possibilitando
extração de novas informações juntamente as linhas sísmicas 2D que não apresentam resultados efetivos, devido
aos extensos derrames basálticos. A análise do método foi realizada utilizando a interpretação dos resultados
obtidos nas pseudo-seções e nas inversões para os modelos 1D e 2D. A integração da resposta do método
magnetotelúrico com os dados de poço possibilitou um aprimoramento na interpretação em relação às grandes
unidades estruturais e litoestratigrafia da área. A integração desta interpretação com as assinaturas das linhas
sísmicas permite definir com maiores detalhes as relações entre as zonas de falha de Curitiba – Maringá, Rio
Alonso, São Jerônimo – Curiúva e Santo Anastácio com as intrusões ígneas relacionadas ao Arco de Ponta
Grossa, onde se observa um reaproveitamento de parte destas estruturas como condutos vulcânicos. As intrusões
relacionadas da Formação Serra Geral exibem grande sensibilidade com estas estruturas NW-SE na região. A
aplicação do método magnetotelúrico juntamente com a interpretação em conjunto com outros métodos
possibilitou um imageamento de alta definição das principais estruturas da Bacia do Paraná, diques e soleiras da
Formação Serra Geral, correlação de resistividade com as principais unidades litoestratigráficas e delimitação do
topo do embasamento.
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Understanding and characterizing the microstructure and porous media of rocks in petroleum systems is necessary
to predict the fluid flow patterns and diminish the uncertain during hydrocarbon recovering, principally in reservoir
rocks, as sandstones and carbonates. With the growing of industry demands the X-ray microtomography (µCT),
started to be used in geological material, enabling to achieve micro and nanometric resolution nowadays. Although
widespread in the imaging of rocks, the µCT has limitations to detect morphologies smaller than the image pixel
size (resolution), leading to discrepant values of porosity and permeability when compared with experimental
tests, principally in heterogeneous materials, once they can have until 70% of their porosity composed by pores
smaller than 10 µm (micropores). The regions of these pores shows confusing shades in the final image, mostly
identified as low-density minerals or noise, hence defined as “non-resolved” regions. In order to eliminate the
differences between values, carbonates undergo a saturation with doped water before the imaging, contrasting and
highlighting the porous media and the “non-resolved” regions. As the attenuation of the doped water stands out
relating to air, the pores invaded by the fluid, even the smallest ones, change significantly the shades of gray in
the final image. The comparison of imagens before and after the fluid intrusion should point to connected
microporosity regions present in the sample, while usual acquisition would not register these regions. One simple
image binary segmentation is not enough to quantify the microporous phase, thus one subtraction arithmetic
operator were applied in the two set of images, pre and post saturation to avoid the shade duality problem in
different regions of the sample. The result was an image where only the saturated porous phase prevailed, including
bigger objects (macropores) and regions with intermediate intensities of gray, denoting the microporosity in the
sample. Was adopted the linearity attenuation concept in order to compute the intermediate intensities of gray as
micropores, this phase do not belong to neither material phase (0% pore) nor the macropore phase (100% pore).
In this work was analyzed a carbonate rock sample from the Indiana Limestone (IL), prepared as a cylinder with
1.5 cm in diameter, using µCT before and after the saturation with doped water (potassium iodate). The results of
micro, macro and total porosity were 4.79%, 15.73% and 20.52%, respectively, with the total porosity measured
by simple binarization equal to 5.91%. The differences between the total porosity values calculated with the
application of fluid intrusion methodology and with simple binarization are significant and presented a bigger
occurrence of micropores in IL sample. The differences also shows that insufficiencies in spatial resolution of
images underestimate the micropore region.
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A Temperatura da Superfície Terrestre (Land Surface Temperature - LST) é um parâmetro chave na física dos
processos de superfície terrestre, tanto em escala regional como global. Nesse sentido, muitos esforços têm
sido dedicados a estabelecer métodos para recuperar a LST a partir de dados de sensoriamento remoto. Os
métodos split-window (SW), utilizam duas bandas na região do infravermelho termal (Thermal Infraed Region
- TIR) tipicamente localizadas na janela atmosférica entre 10 e 12 μm. Já as técnicas SC fazem uso da radiância
medida pelo sensor em uma única banda, escolhida dentro da janela atmosférica. Ambos corrigem a atenuação
atmosférica, que é um dos principais problemas no sensoriamento remoto no TIR para obter estimativas
confiáveis da LST. Devido à sua simplicidade e precisão, técnicas SW são mais populares. No entanto, os
métodos SC podem se mostrar mais precisos, desde que disponham de dados suficientes sobre o estado da
atmosfera e métodos robustos. Nesta perspectiva, este trabalho objetou comparar um método SW e um SC
para obtenção de LST de uma imagem Landsat 8 OLI/TIRS. Para validar os resultados obtidos, a Atmospheric
Correction Parameter Calculator (ACPC) foi utilizada. A ACPC fornece parâmetros atmosféricos específicos,
necessários como input na Equação de Transferência Radiativa (Radiative Transfer Equation - RTE). A área
de estudo é representada por uma duna transgressiva localizada litoral no norte do Rio Grande do Sul, entre os
municípios de Cidreira e Tramandaí, com uma extensão de aproximadamente 30 km² e foi selecionada por
apresentar grande estoque de areia quartzosa fina (tamanhos entre 125-250 μm), composta por 99,53 % de
quartzo e 0,47 % de minerais pesados, e vegetação rasteira em alguns pontos. Além disso, dunas são descritas
como sendo alvos pseudo-invariantes, ou seja, adequados para a validação de metodologias que recuperam
LST de sensores orbitais. Dados de uma estação meteorológica próxima da área de estudo foram utilizados
como dados de entrada na ACPC para geração das variáveis: transmitância, radiância downwelling e radiância
upwelling. Estas variáveis são necessárias para resolver a RTE. Como a emissividade da superfície terrestre
(Land Surface Emissivity - LSE) é necessária em ambos algoritmos de obtenção de LST, o método do NDVI
Threshold (NDVITHM) foi aplicado. Este método considera que a superfície é composta apenas por solo e
vegetação, e requer as emissividades desses alvos para sua utilização. Uma vez que o solo da área de estudo
era composto majoritariamente por quartzo quase puro, a emissividade do solo foi atribuída como sendo a do
quartzo, baseada em bibliotecas espectrais disponíveis na literatura. Em seguida, foram feitos os cálculos da
LST pelos algoritmos SW e SC. As comparações entre a LST recuperada pelos métodos e os resultados da
ACPC foram realizadas por meio de uma análise dos valores mínimos, máximos e médios e desvio padrão (σ)
de LST. A ACPC, baseada na web, é uma ferramenta muito útil para a correção atmosférica de dados

Landsat do TIR. Os resultados de outros trabalhos mostram que esta ferramenta pode alcançar
resultados satisfatórios na recuperação da LST. Por esta razão, foi utilizada como uma referência para
validar os algoritmos aplicados. Ao comparar os métodos em uma imagem Landsat 8 foi observado que
ambos demonstraram boa acurácia quando confrontados com resultados gerados pela ACPC. No entanto, o
método SC foi o mais adequado para a região estudada com uma acurácia média de 2,95 K (σ de 1,16) em
relação à referência, o que pode ter ocorrido em função da nova abordagem do método SC que utiliza como
dado de entrada a variável temperatura do ar próxima da superfície (Ta) em vez de somente o vapor de água
(w) contido na atmosfera. Isso ocorre porque a metodologia aqui aplicada é capaz de manter a precisão em
condições de alto w. Em estudo posterior pretende-se analisar a performance dos algoritmos em mais imagens
Landsat 8 considerando outros períodos do ano. Além disso, medidas de LST e LSE in situ são necessárias
para uma validação mais acurada.
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Este trabalho resultou de um projeto entre a UFPR e a mineradora Verdau, cujo foco exploratório é dado pelo
ouro. A área está localizada no município de Castro (PR) e inserida dentro das Bacias Sedimentar de mesmo
nome e Hidrográfica de Tibagi. O minério de interesse fica hospedado nas rochas Pré-Devonianas do Grupo
Castro e associados aos veios hidrotermalizados de principal composição quartzo-adulária, originados nos
eventos tectônicos posteriores à formação da Bacia. Foram levantados dados de magnetometria terrestre de
detalhe para serem analisados em conjunto com os dados aeromagnetométricos e com os lineamentos dos
Modelos Digitais de Elevação (MDEs) traçados em multiescala para toda a área da Bacia de Castro. O trabalho
tem como finalidade averiguar a relação estrutural do correspondente veio aurífero com as demais estruturas
síncronas. Os dados magnetométricos aéreos utilizados são oriundos do projeto Paraná – Santa Catarina e
disponibilizados pela CPRM em 2011. Esses dados foram processados no programa Oasis Montaj tm Geosoft v.
9.3 no Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada (LPGA – UFPR), cuja análise qualitativa, realizada a
partir de lineamentos 1:250.000 com os filtros Inclinação do Sinal Analítico - ISA e Inclinação do Sinal
Analítico do Gradiente Horizontal Total - ISA-GHT, demonstrou orientações preferenciais NW-SE e,
subordinadamente, NESW, NNE-SSW e E-W. Os dados magnetométricos terrestres foram realizados em 7
linhas de 1 km espaçadas em cerca de 250m e com um intervalo amostral de 25m no sentido da linha (NE-SW),
totalizando 280 estações. A inversão geofísica 3D foi gerada a partir da integral vertical do mapa da Amplitude
do Sinal Analítico (VIAS) que, juntamente com os mapas dos filtros das derivadas direcionais X, Y e Z,
forneceu o material base para interpretação. Os resultados estiveram em concordância com dados de
eletrorresistividade, levantados com a técnica de caminhamento elétrico, e com a reconstituição dos furos de
sondagem, ambos realizados anteriormente no mesmo local. Os testemunhos atingem profundidades em torno de
50 a 85m enquanto as seções elétricas imagearam 55 metros teóricos. Os lineamentos em MDEs foram traçados
no ArcGIS v. 10.5 sobre imagens do sensor ASTER na escala 1:100.000 com o intuito de verificar as correlações
regionais e o alvo de estudo. Foram gerados diagramas de rosetas e verificou-se que as direções NW-SE são as
mais expressivas tanto em frequência acumulada (12%), quanto de comprimento (14%), embora haja também,
menos expressivamente, nas direções N-S (8% e 8%, respectivamente) e E-W (7% e 6%, respectivamente). As
três direções do MDE comparadas às direções extraídas da inversão e dos filtros devem corresponder às
estruturas geológicas do arco de ponta grossa, cuja manifestação se dá através do enxame de diques de direção
preferencial NW-SE, bem como às bacias geradas durante o evento dos Rifts Continentais do Sudeste do Brasil,
de direção majoritariamente NE-SW. Acredita-se na forte relação entre condicionantes estruturais com o veio
mineralizado, que aproveitou espaços pré-existentes para intrudir as rochas nas direções aqui citadas e
averiguadas, tornando-as atrativas como potenciais alvos exploratórios em outras localidades próximas. No
intuito de fornecer informações para melhores avaliações acerca das estruturas que carrearam as mineralizações,
espera-se substanciar as indicações aqui feitas para futuros novos prospectos.
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Machine Learning is a method of data analysis that automates the construction of analytical models. It is a
branch of artificial intelligence based on the idea that systems can learn from data, identify patterns and make
decisions with the least human intervention. It has extensive applicaitons in geosciences and remote sensing,
where the data are provided over a wide range of the electromagnetic spectrum (UV, VIS, NIR, IR, and Radar).
Nowadays, there exist several algorithms for multiclass classification including neural networks, decision trees,
k-Nearest Neighbor, Naive Bayes, and Support Vector Machines. In this work was tested the Support Vector
Machine (SVM) technique for three types of kernels (linear, Polynomial and Radial Basis function) in order to
classify the spectral emissivity of three different targets. The samples correspond to volcanic ashes from the
Puyehue volcano (erupted in 2011, Chile) and two types of sand, one from the dunes at Cidreira Beach, located
in the North Coast of Rio Grande do Sul state, Brazil; and the other from the dunes at Bojurú Beach, South Coast
of Rio Grande do Sul state, Brazil. The three types of samples were labeled as 0,1 and 2 respectively. The
emissivity curves were obtained under controlled temperature and humidity conditions, using the portable field
spectroradiometer μFTIR Model 102. TheFTIR Model 102. The equipment allows the acquisition of infrared
spectra of natural surfaces between 2 and 16 µm with spectral resolution of 2, 4 and 16 cm-1, using a Michelson
interferometer with two KBr prisms. The database created with the spectral emissivity of the samples consisted
of 100 samples, 80 for training the model and 20 for testing it. The three kernels proved to be highly efficient
when classifying. Varying the internal parameters we get a result in a range of accuracy between 65 and 100 per
cent.
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As geotecnologias permeiam a rotina de trabalho dos pesquisadores, analistas e técnicos da
Superintendência Regional de Porto Alegre do Serviço Geológico do Brasil – SUREG-PA/CPRM nos diferentes
campos de atuação. Neste trabalho são elencados os principais usos de técnicas de geoinformação em aplicações
geo-hidro-ambientais, ressaltando sua importância na consecução das atividades nas diferentes etapas dos
trabalhos, otimizando a apresentação dos resultados finais e a disponibilização para a sociedade. Nas atividades
de mapeamento geológico e de recursos minerais são preparados, na etapa pré-campo, os sistemas de
informações geográficas (SIGs) de cada projeto, no ArcMap™, onde são alimentados a base cartográfica, os
dados geológicos pré-existentes e de recursos minerais, os caminhamentos a serem feitos, bem como as imagens
e aerofotos necessárias. A elaboração dos anaglifos para fotointerpretação digital é efetuada no StereoPhoto
Maker e, na sequencia, no Envi™ e/ou ArcMap™ os anaglifos são georreferenciados para traçar os contatos,
falhas, fraturas, etc. Conforme vão sendo traçadas as diferentes feições no ArcMap™, as tabelas de atributos vão
sendo preenchidas segundo modelos disponíveis na empresa para alimentação posterior no banco de dados –
GEOSGB. Na etapa de campo, além do GPS, são utilizados tablets para visualização das diversas informações
previamente levantadas em escritório, bem como para alimentação de dados de campo em formulários
específicos. É o caso, por exemplo, das estações geoquímicas (de sedimento de corrente e concentrado de bateia)
planejadas em escritório para cada objeto de estudo, cujos dados de campo são alimentados diretamente através
do Survey123™ e conectados à plataforma ArcGis™ e ao banco de dados GEOSGB, online. Todos os dados
coletados em campo são paulatinamente alimentados no SIG do projeto, o qual, ao final do projeto, é
disponibilizado no GEOSGB, juntamente com os mapas geológico e de recursos minerais finalizados. Na etapa
de descrição das amostras de rocha pode ser utilizada a técnica de classificação da máxima verossimilhança
disponível no software ENVI® para estimar a porosidade da rocha sedimentar ou a presença de vidro na rocha
magmática. Já nas atividades de hidrogeologia e hidrologia é prestado apoio para determinação de altitudes
ortométricas de poços de monitoramento de águas subterrâneas e de estações fluviométricas, utilizadas para
definição da direção do fluxo de águas subterrâneas e para a geração de manchas de inundação dos sistemas de
alerta hidrológico. Recentemente, o uso de veículos aéreos não tripulados começou a ser utilizado no apoio às
ações de recuperação ambiental da Bacia Carbonífera e no levantamento das manchas de inundação nos sistemas
de alerta, buscando a otimização destes trabalhos (custo e tempo). O processamento dos dados coletados em
campo é efetuado, atualmente, através do software Drone2Map™, da plataforma ArcGis Pro, cujas
funcionalidades estão sendo testadas e paulatinamente adotadas na empresa. Pelo exposto, vislumbra-se que a
incorporação de técnicas de geoinformação nos trabalhos de campo e escritório executados em diversas linhas de
atuação da empresa é rotineira e fundamental para a obtenção de resultados orientados aos objetivos de cada
ação, com rapidez e qualidade para aplicações diversas nos meios acadêmico e governamental, entregando
produtos otimizados a sociedade em geral.
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A geofísica é parte integrante da maioria dos programas de exploração mineral, onde é utilizada tanto na
descoberta de novos depósitos, como em estudos voltados para a ampliação de reservas de depósitos previamente
conhecidos. É uma ferramenta com capacidade de mapear grandes áreas de forma rápida e econômica, delimitar
variações físicas sutis na geologia e detectar ocorrências de uma grande variedade de depósitos minerais. Na fase
de reconhecimento da área de interesse, é bastante utilizada para a definição de grandes feições, no entanto, como
consequência do desenvolvimento instrumental e das técnicas de aquisição e processamento de dados, ocorreu o
natural avanço da aplicação dos métodos geofísicos em outras fases, um exemplo disso é o seu uso na detecção e
previsibilidade da continuidade de zonas de mineralização de alta complexibilidade em exploração mineral. O
local estudado neste trabalho consiste de uma ocorrência mineralizada em ouro, encaixada em metarenitos
pertencentes ao Complexo Bossoroca, localizada na zona rural do município de São Sepé (RS). Na região já foram
detalhados uma série de jazimentos auríferos, a exemplo das minas da Bossoroca, Cerrito do Ouro e Juliana,
atualmente desativadas, caracterizadas por associações de filões de quartzo e pequenas proporções de óxidos de
ferro, pirita e calcopirita. Os filões apresentam direções NE-SW e NW-SE, subconcordantes ou discordantes em
relação à estruturação regional. O presente trabalho tem como objetivo a caracterização geoelétrica de ocorrência
mineralizada em ouro num garimpo abandonado, com intenção de realizar a delimitação de possíveis corpos
mineralizados em subsuperfície, determinar suas geometrias, dimensões e profundidade. Para essa caracterização
foi utilizado o método geofísico da Polarização Induzida (IP), amplamente aplicado na busca por bens minerais
em virtude da sua sensibilidade a minérios metálicos disseminados na rocha. Uma vez que as mineralizações
estudadas nesse trabalho apresentam ouro associado a sulfetos metálicos, zonas com altos valores de cargabilidade,
em relação ao background apresentado para a área investigada, podem representar zonas sulfetadas, que por sua
vez representam zonas de interesse para o estudo em questão. As medidas do parâmetro físico analisado foram
adquiridas a partir de cinco linhas de 200m obtidas por meio da técnica da tomografia elétrica em arranjo
Schlumberger, com espaçamento de 10m entre eletrodos e 40m entre linhas. As leituras do parâmetro físico foram
feitas através do resistivímetro Terrameter LS e processadas no software Res2Dinv, o que resultou em seções de
cargabilidade em termos de distância por profundidade. Posterior a isto, estes dados foram reunidos e usados como
base para a elaboração de modelos de visualização 3D o que permitiu a melhor compreensão das zonas de interesse
na área estudada, em termos de morfologia, dimensões, continuidade e profundidade. Os dados de cargabilidade
obtidos a partir dos produtos gráficos supracitados indicaram três zonas com altos valores (≥ 4,4 mV/V) localizadas
a leste, sudoeste e sul da área investigada e interpretadas como possíveis zonas mineralizadas. Estas zonas possuem
forma alongada segundo as direções NW-SE e NE-SW e apresentam continuidade tanto lateral como em
profundidade. Por fim, os dados adquiridos permitiram o detalhamento de uma ocorrência mineral e reconhecer o
potencial econômico da área de estudos, diante de indícios da presença de filões mineralizados.
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As reservas mundiais de estanho associado à cassiterita eram, em 2013, de aproximadamente 4,4 milhões
de toneladas. Segundo dados do Serviço Geológico Americano – USGS, a China é o principal produtor de minério
e detém as maiores reservas de cassiterita. Em 2013 foi responsável por mais de 42% da produção mundial, seguida
pela Indonésia, Peru, Bolívia, Mianmar e Austrália. A demanda brasileira por estanho é composta por cinco
seguimentos: indústria siderúrgica, indústria de soldas, indústria química, objetos de pewter e bronze. A pesquisa
mineral é responsável pelo planejamento e execução dos trabalhos que levam à descoberta de novos depósitos. A
prospecção mineral constitui a primeira etapa de estudos na descoberta de novos recursos e na reavaliação de
ocorrências minerais já conhecidas. Diversas técnicas de investigações geológicas são aplicadas com o objetivo
de detalhar os condicionantes geológicos e quantificar os teores de uma jazida. Os métodos geofísicos são eficazes
na localização de jazidas subaflorantes, uma vez que dependem basicamente do contraste entre as propriedades
físicas do depósito e das rochas encaixantes. Os indícios das mineralizações de estanho, objeto de estudo deste
trabalho, ocorrem na zona periférica do Granito São Sepé, localizado na porção central do Escudo SulRiograndense, município de São Sepé (RS), e estão inseridas nas rochas metavulcanossedimentares do Complexo
Bossoroca. Nas proximidades da área de estudo, foram reconhecidos mais de 80 corpos de hidrotermalitos tipo
greisen e filões de quartzo aos quais estão associadas mineralizações de ouro e estanho. Nas anomalias
geoquímicas de sedimentos de correntes foram identificados também Mo (5ppm) e As (13ppm). Portanto, os
indícios das mineralizações e o contexto geológico da área são compatíveis com modelos de mineralizações de Sn
(±Mo ±Bi) em endo e exo-greisens de corpos filonianos associados a intrusões graníticas. Este trabalho apresenta
e discute os resultados gerados através dos levantamentos geofísicos de Eletrorresistividade e Polarização Induzida
(IP) utilizados na investigação de uma ocorrência de estanho (cassiterita) associada a hidrotermalito do tipo
greisen, na borda oeste do Granito São Sepé. Foram levantadas 6 linhas de 210m a partir da técnica da tomografia
elétrica em arranjo dipolo-dipolo, dispostas paralelamente segundo a direção N30W. Os dados foram processados
para elaboração dos modelos de inversão 2D gerados para os parâmetros de resistividade e cargabilidade. Os
modelos de inversão 2D referentes ao método da Polarização Induzida indicaram áreas de alta cargabilidade, com
valores superiores a 4,0 mV/V em relação ao background apresentado para a área, interpretadas como as prováveis
zonas de concentração da cassiterita e dos sulfetos. Os dados de resistividade não foram suficientes para a definição
das zonas mineralizadas, uma vez que a encaixante (quartzo-xistos) e os veios mineralizados apresentam valores
de resistividade parecidos. Os dados de cargabilidade foram utilizados para gerar os modelos de visualização 3D,
os quais permitiram determinar a morfologia e a continuidade da provável zona de ocorrência da cassiterita. Assim,
os modelos de visualização 3D revelaram que a zona sulfetada é composta por dois conjuntos de veios de quartzo
e que a sulfetação ocorre de forma disseminada, provavelmente, nos veios com direção N30W.
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A Serra do Rio do Rastro (SRR) é formada por uma sequência vulcânica com boa exposição de até 670 m de
espessura, sendo diversos derrames em contato com rochas sedimentares, que torna possível o estudo de
análogos de interações vulcanossedimentares off-shore. Assim, considerando essas exposições, realizamos a
avaliação do efeito do termal das rochas do Grupo Serra Geral sobre os arenitos da Formação Botucatu. Sabe-se
que o efeito termal ou pirometamorfismo pode ser aplicado às modificações mineralógicas e texturais
provocadas pelo aporte térmico, e que esse efeito pode favorecer a maturação da matéria orgânica, reduzir a
densidade do óleo, reduzir a porosidade e permeabilidade além de promover a migração de fluidos. Assim, o
entendimento desse processo térmico é importante na avaliação do potencial de reservatório. Para análise do
efeito termal, fizemos o uso da petrografia e microtomografia de raios X (µCT) em 1 ponto. O ponto RR1
coordenadas (644346; 6558289), 760 metros de altitude, foi amostrado por meio da perfuratriz portátil. A
amostra RR foi retirada do contato do derrame do Grupo Serra Geral sobre arenito Formação Botucatu, e mede
7,5 cm altura e 7,5 cm de diâmetro e engloba 6,5 cm do arenito e 1cm do derrame. Para as análises de µCT e
petrografia a amostra RR foi dividida em 3 partes: base, meio e topo, sendo a base parte do arenito mais afastada
do contato e topo o contato entre o arenito e derrame. O imageamento por raio X foi realizado com as seguintes
resoluções: base 4,12 µm, meio 3,95 µm e topo 2,7µm. Os dados foram processados e analisados no Software
Avizo 7.1, com a aquisição das imagens, pré-processamento com filtros, seleção da região de interesse (ROI),
segmentação binária e por fases, rede de poros e ligações, quantificação da porosidade e cimentação. Os
resultados obtidos na µCT para o arenito foram de cimentação entre 10 a 20% e porosidade nula. Na análise
petrográfica do mesmo, esse apresenta uma bimodalidade granulométrica típica de sistemas eólicos, grãos
arredondados a subarredondados, corrosão nas bordas dos minerais, remobilização de óxidos e cimentação de
calcita. Já o derrame basaltico possui uma matriz hemicristalina envolvendo cristalitos e micrólitos aciculares de
plagioclásio, matriz vítrea, textura glomeroporfirítica com fenocristais de plagioclásios tabulares e prismáticos.
Com base nos resultados, verificou-se que o efeito térmico do derrame não só reduziu a porosidade
drasticamente quando comparado com a característica diagnóstica da Fm. Botucatu na qual a porosidade varia
entre 15-20%, mas também seu comportamento inconsolidado modificou-se para consolidado devido a
cimentação de calcita e a remobilização de óxidos.
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Os métodos geofísicos possibilitam identificar, com base no contraste entre as características físicas
locais, diferentes unidades geológicas e estruturas. O projeto de mapeamento geológico PSL-2018, realizado
pelos alunos de graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mapeou parte das
cartas topográficas de Suspiro e Lagoa da Meia Lua localizadas a sul do município de São Gabriel (RS). Este
trabalho tem como objetivo verificar a aplicação dos mapas geofísicos para diferenciar litologias e estruturas
no projeto PSL-2018, e assim determinar qual é o nível de interpretação possível de mapas geofísicos como
os da CPRM, aplicado a um trabalho de mapeamento geológico na escala 1:25000. Os dados geofísicos
foram obtidos a partir do Projeto Aerogeofísico do Escudo do Rio Grande do Sul realizado pelo Serviço
Geologio CPRM em 2010. Foram analisados mapas geofísicos de magnetometria, gamaespectometria e seus
respectivos processados. Os mapas geofísicos foram úteis na orientação dos trabalhos iniciais e para
complementar os dados obtidos em campo em áreas como a do projeto PSL-2018, onde a cobertura
sedimentar representada pela Formação Rio Bonito é extensa e os afloramentos do embasamento são
escassos e descontínuos o que dificulta na delimitação das unidades geológica. Cada mapa geofísico foi
interpretado e diferenciado em unidades geofísicas. Foi analisado como os mapas geofísicos direcionaram os
trabalhos iniciais de mapeamento e como o mapa geológico obtido ao final do projeto PSL-2018 pode ser
correlacionado com as unidades geofísicas. Os mapas de Contagem Total (U,Th, K) e Ternário (U,Th, K)
forneceram dados mais coerentes com os pontos de afloramentos coletados em campo pelos alunos. A
interpretação do mapa de contagem total permitiu demarcar o Lineamento de Ibaré; os contatos entre as
unidades Xistos Magnesianos (Complexo Palma) e Dioritos (Suíte Lagoa da Meia Lua); Granito Santa Rita e
adjacências; e uma área onde coexistem os granitos Passo da Areia, Panorama e Pau Arcado, entretanto não
foi possível a diferenciação desses granitos. Com os mapas de campo magnético anômalo total e contagem
total, foi possível criar a hipótese de uma dobra de arrasto na região, posteriormente corroborada pelas
medidas de foliação realizadas em campo. Os mapas de amplitude do sinal analítico e campo magnético total
permitiram inferir o Lineamento de Ibaré e grandes estruturas de direção NE-SW, e a distinção entre as
rochas ultramáficas do Complexo Palma das demais unidades. A interpretação geofísica de escala pequena
como a do Projeto Aerogeofísico Escudo do Rio Grande do Sul é muito útil, principalmente na ausência de
literatura sobre a região, para a determinação de importantes lineamentos, corpos e outras estruturas e não
deve ser restrita apenas a área de mapeamento. A análise mais ampla, extrapolando a área de interesse,
trouxe resultados mais significativos, sendo possível a distinção entre falhas no processamento dos dados e
lineamentos, além de uma compreensão melhor sobre o objeto de estudo.
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Planetas orbitando outras estrelas, ou exoplanetas, têm sido um tema cada vez mais discutido nas últimas duas décadas.
A Exoplanetologia é uma área multidisciplinar, sendo amplas as contribuições das Geociências no assunto, principalmente
no que diz respeito à formação e evolução planetária, modelamento da sua superfície e atmosfera, e a caracterização de sua
estrutura interna. Desde a primeira detecção em 1995 até o presente (2019), mais de 4000 exoplanetas foram encontrados,
com novas descobertas a cada semana. Na maioria dos casos, a detecção de exoplanetas é feita a partir de técnicas indiretas,
como a de espectroscopia Doppler (Velocidades Radiais) e a de Trânsitos Planetários. No entanto, poucas informações podem
ser extraídas dessa forma: apenas o raio e massa do planeta, além do raio de sua órbita. Mesmo assim, é possível estimar com
certa segurança outras propriedades físicas a partir desses observáveis, como a distinção entre planetas rochosos (de alta
densidade) e gasosos (de baixa densidade). Embora a massa e o raio de um exoplaneta possam identificá-lo como rochoso,
não é possível obter alguma informação direta sobre sua estrutura e composição a partir desses dois dados apenas.
Entretanto, é possível construir modelos teóricos para explorar diversos cenários. Nesta primeira parte do projeto, a partir
do banco de dados “NASA Exoplanet Archive”, foram selecionados exoplanetas entre 0.1 e 10000 massas terrestres. Com a
visualização do gráfico de dispersão gerado com o auxílio de pacotes de ferramentas estatísticas da linguagem Python,
pode-se observar a existência de dois regimes empíricos distintos para relação massa-raio (M-R). Esses dois regimes
correspondem a (1) planetas “pequenos” com até 100 massas e raios da ordem de 10 raios terrestres, e (2) planetas “grandes”
com massas e raios acima deste limite. A relação M-R encontrada servirá de base para a construção modelos analíticos
para a estrutura interna de planetas rochosos. Apesar de aproximados, esses modelos podem fornecer novos insights, não só
sobre exoplanetas, mas também
sobre
outros
corpos
rochosos
do
Sistema
Solar.
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O Platô do Taquarembó (PT) é uma feição geomorfológica situada no extremo oeste do Escudo Sulriograndense, caracterizada por abundantes depósitos vulcânicos ácidos associados ao vulcanismo que deu
origem às rochas da Formação Acampamento Velho (FAV). Esta unidade está inserida dentro do contexto
evolutivo vulcano-sedimentar da Bacia do Camaquã, sendo gerada por um expressivo vulcanismo ácido alcalino
do final do Neoproterozoico , durante o ediacarano Ediacarano, responsável pela formação de depósitos
vulcânicos efusivos, piroclásticos e, subordinadamente, depósitos vulcanoclásticos secundários na região de
estudo. Os processos efusivos e explosivos responsáveis pela gênese destas rochas contribuíram para uma
importante variação faciológica dos vulcanitos da FAV na porção sul do PT, produzindo principalmente
depósitos ignimbríticos com diferentes fácies, derrames e domos de lavas variando de riolitos a traquitos, além
de corpos subvulcânicos. Contudo, a falta de continuidade lateral dos depósitos vulcânicos da FAV, causada por
uma considerável tectônica rúptil, dificulta a tarefa de propor modelos geofísicos que auxiliem na delimitação de
possíveis corpos subvulcânicos responsáveis pela colocação dos depósitos ignimbritos e os derrames presentes.
Sendo assim, este trabalho utiliza dados aerogeofísicos de gamaespectrometria e magnetometria coletados e
fornecidos pela CPRM com o intuito de realizar uma caracterização geofísica da porção sul do PT, auxiliando
trabalhos realizados anteriormente de mapeamento e de reconstrução do paleoambiente vulcânico destas rochas,
visto que a geofísica pode exercer um papel importante no mapeamento geológico para o reconhecimento de
feições estruturais em subsuperfície. A análise dos mapas gamaespectrométricos de contagem total, diagrama
ternário e dos canais de potássio, urânio e tório indicaram que as maiores anomalias associadas e estes elementos
radiométricos estão localizadas na porção central da área de estudo coincidindo com as rochas vulcânicas da
FAV, evidenciando um forte contraste destas litologias com o embasamento granulítico e a cobertura sedimentar
Paleozóica e Quaternária que possuem uma baixa contagem total. Os mapas magnetométricos de campo
magnético total, sinal analítico e campo magnético anômalo total reduzido ao polo apontam possíveis estruturas
de direção dominantemente NW-SE, além de uma forte anomalia magnética positiva na região centro leste da
área, coincidindo com as rochas intrusivas do Complexo Anelar Leões. Desta forma, os dados magnetométricos
se mostraram muito consistentes com os dados geológicos, indicando lineamentos de direção NW-SE e fortes
anomalias magnéticas que possivelmente estão associadas com corpos magmáticos mais profundos. A
gamaespectrometria apresentou resultados coerentes com o mapeamento geológico realizado em trabalhos
anteriores, sendo um forte aliado na delineação das unidades estratigráficas presentes na área de estudo, onde foi
possível separar a porção sul do PT em cinco principais domínios gamaespectrométricos.
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A Bacia de Pelotas é uma bacia de margem passiva predominantemente siliciclástica formada durante a
separação da América do Sul e África. O leque submarino de Rio Grande é uma feição fisiográfica
situada na parte central da bacia. Sua formação iniciou no Neomioceno e é caracterizado pela alta taxa de
sedimentação (cerca de 400 m/Ma) e inclui em sua seção superior um horizonte de hidrato de gás.
Baseado na interpretação de seções sísmicas 2-D strike e dip nós interpretamos horizontes de hidrato
de gás usando atributos sísmicos instantaneous. Nós aplicamos atributos de envelope e de
frequência instantânea para definir o Bottom Simulating Reflector, blanking, escape de gás bem como
para destacar outros horizontes estratigráficos e falhas. Por fim, nós concluimos que atributos sísmicos
são essenciais para a classificação de feições sísmicas, enquanto que os atributos instantaneous são
apropriados para indicar a presence de hidrato de gás.
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O conhecimento sobre a geometria e os teores de minério e a relação estrutural entre minério e estéril é
fundamental nos empreendimentos mineiros. O aumento no grau de detalhamento e consequente redução das
incertezas significa aumento direto no rendimento das operações. Em uma mina de mármore voltada para a
produção de calcário, podem ser observadas diversas litologias com variadas colorações, que representam rochas
de composições distintas. Muitas empresas ainda utilizam a catação manual como método empregado para a
separação litológica. Contudo, métodos de separação através de sensores, que reconhecem contraste entre cor,
podem ser úteis para otimização desta etapa. Sabe-se, porém, que a aplicação da separação baseada em sensores
exige conhecimento prévio do material de entrada, ou seja, é necessário que se conheça as proporções entre os
tipos de minério e estéril do depósito. As cavas de minas a céu aberto permitem obter informações estruturais e
litológicas diretas, essenciais na compreensão das relações entre minério e estéril. Contudo, nessa situação é
comum as rochas estarem localizadas em zonas inacessíveis, de alto risco geológico ou por questões logísticas.
Em minas onde exista um contraste de cor entre as litologias, o uso de fotogrametria digital (Structure from
Motiom–Multi View Stereo; SfM–MVS) permite obter nuvens densas de pontos (dezenas a centenas de milhões
de pontos) com cor (RGB) e orientação do vetor normal. A classificação semiautomática das nuvens de pontos
por cor, posição e orientação, calibradas por litologia em campo, fornece um modelo geológico 3D de alta
resolução da superfície da cava. Essa abordagem possibilita: (i) reduzir os riscos associados às atividades de
mapeamento em campo, (ii) aumentar a densidade de informações, (iii) tornar mais rápido o processo de
modelagem geológica, (iv) reduzir as incertezas nos projetos de exploração. Este trabalho apresenta a
classificação litológica semiautomática de uma mina de mármore por meio de SfM–MVS. Fotografias aéreas
foram adquiridas com veículo aéreo não-tripulado para a produção de um modelo digital da superfície da mina
em alta resolução (1,5 cm/pixel). As fotografias foram processadas seguindo o fluxo de trabalho SfM–MVS que
produziu uma nuvem de pontos 3D com cerca de 9 milhões de pontos. A classificação dos pontos da nuvem foi
feita de maneira semiautomática baseada na cor de cada ponto. Os pontos são rastreados automaticamente no
modelo a partir de dos valores de RGB de um ponto previamente selecionado. Esses valores recebem uma
tolerância de busca definida separadamente para cada litologia. O método permitiu classificar mais de 2 milhões
de pontos, abrangendo as principais litologias ocorrentes na mina. O mármore branco resultou em mais de 1
milhão e 50 mil pontos rastreados; o mármore cinza aproximadamente 645 mil pontos; mármore rosado 15 mil
pontos; diabásios e anfibólios somaram cerca de 230 mil pontos; e as rochas granitóides perto de 95 mil pontos.
Os pontos classificados representam cerca de 22% de todos os pontos do modelo. Representados 51,5% por
mármore branco, 31,5% por mármore cinza, 1% de mármore rosado, 11,5% de diabásios e anfibólios e 4,5% de
rochas granitóides. O método revela uma estimativa condizente com as reais proporções da mina, sendo uma
ferramenta eficiente, principalmente para o aumento do grau de informação a respeito da configuração geológica
da mina e também da redução dos riscos associados ao mapeamento das bancadas.
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O aumento na demanda por bem minerais, vem exigindo das mineradoras o desenvolvimento de novas
estratégias para a exploração desses recursos. A razão estéril minério é um dos fatores que determina a
viabilidade econômica de um empreendimento mineiro, e consiste na proporção de minério em relação as rochas
não-mineralizadas. O aumento da lucratividade e da vida útil de uma mina dependem de um baixo valor para a
razão estéril minério, que por sua vez pode ser reduzida por meio do conhecimento tridimensional dos corpos e
teores de minério. A modelagem geológica 3D é uma ferramenta indispensável nesse contexto, contudo, a
construção de modelos geológicos exige tempo e planejamento específico, podendo gerar custos elevados. No
caso de uma mina a céu aberto, aproveitar as informações expostas na frente de lavra, permite melhorar e manter
o modelo geológico sempre atualizado. Entretanto, muitas vezes, as rochas estão localizadas em zonas
inacessíveis ou de alto risco geológico. O uso de modelos tridimensionais fotorrealistas permite classificar
remotamente as rochas que ocorrem em uma mina a céu aberto, reduzindo os riscos inerentes as atividades e
aumentando a qualidade da modelagem geológica. Neste trabalho, é apresentada uma metodologia inovadora
para a geração de modelo geológico tridimensional de mina de mármore utilizando classificação litológica e
estrutural com base em dados de sensoriamento remoto. Foram utilizados Veículos Aéreos Não-Tripulados
(VANT) para obtenção de fotografias aéreas, que foram integradas por meio de fotogrametria digital para a
construção de modelos tridimensionais fotorrealistas da mina. Os modelos tridimensionais fotorrealistas,
denominados de modelos virtuais de afloramento, são compostos por (i) milhões de pontos georreferenciados
contendo informação de cor e vetor normal (nuvem de pontos) e (ii) superfície triangulada texturizada. A
aquisição fotográfica foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa, um plano de voo foi feito com o objetivo
de construir um modelo digital de elevação (MDE) com resolução espacial de 3 cm/pixel. Posteriormente, o
MDE foi utilizado para manter fixa a distância entre a câmera e o terreno, permitindo construir um modelo 3D
com resolução espacial homogênea em toda área com cerca de 1 cm/pixel. A nuvem de pontos foi classificada de
forma manual em cinco litologias: mármores, granitóides, metapelitos, diabásio e solo. A foliação metamórfica
foi determinada utilizando equação de melhor ajuste para distribuição 3D de pontos. A modelagem 3D foi
realizada através de um algoritmo de aprendizagem de máquina que interpola um campo escalar no espaço
fazendo uso das coordenadas da nuvem de pontos para cada classe litológica e a orientação das estruturas
geológicas. O algoritmo utilizado para a interpolação é de acesso livre (open-source) desenvolvido pelos autores
deste trabalho. O resultado consiste em um modelo de blocos tridimensional que leva em conta as principais
litologias presentes na mina e uma medida da incerteza do resultado, além de seções geológicas transversais ao
avanço da lavra. A partir do modelo de blocos foi possível prever a organização geológica em até 100 metros na
horizontal e 30 metros na vertical a partir da superfície do terreno, suficiente para orientar o planejamento da
lavra por pelo menos dois anos.
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O campo magnético terrestre (CMT) é variável no tempo e no espaço. As variações do CMT em escalas
de tempo da ordem de centenas a milhares de anos são de origem interna associadas à ação do geodínamo. No
hemisfério Sul existem poucos dados de paleointensidade para os últimos milênios. Essa escassez de
dados se reflete na baixa resolução dos modelos de campo para essa região. Em particular, na América do
Sul o registro da orientação e intensidade do CMT é escasso, com menos de 3% da base de dados global. A
necessidade da obtenção de dados no Hemisfério Sul é de fundamental importância para melhorar os modelos
teóricos de campo já existentes. Sedimentos são importantes registros do CMT no passado e também na
dinâmica do paleoambiente. Ao estudar o CMT em sedimentos é possível monitorar continuamente ao

longo do tempo as flutuações na orientação e na intensidade do campo magnético terrestre. Em
sedimentos, como a magnetização depende tanto do campo aplicado quanto da concentração de grãos
magnéticos, utilizam-se técnicas de normalização para obter curvas de paleointensidade relativa. Entre
os dados de paleointensidade relativa obtidos a partir de sedimentos oceânicos do hemisfério Sul,
poucos representam o campo durante o Holoceno com alta resolução. Além disso, encontra-se no
continente sul-americano a mais notável anomalia magnética da Terra – a Anomalia Magnética do Atlântico Sul
(ASA), que apresenta os menores valores de intensidade do CMT no globo terrestre. Saber qual a influência da
ASA no CMT no Hemisfério Sul é uma das tantas questões a serem respondidas a respeito do CMT. Neste
trabalho, mostramos dados paleomagnéticos inéditos baseados em testemunhos da Lagoa dos Patos, no estado do
Rio Grande do Sul. Para determinar as variações do portador e tamanho de grão magnéticos foram obtidos dados
de susceptibilidade magnética (χ), magnetização remanente anisterética (ARM), magnetização remanente
isotérmica (IRM) e curvas de histerese. O portador magnético principal é um mineral de baixa coercividade (e.g.,
magnetita) pseudo-domínio simples (PSD). Dados de declinação e inclinação foram obtidos através da
desmagnetização das amostras por campos alternados. Os dados de inclinação do campo variam entre -70° e -10°
aproximadamente, e coincidem com valores previamente obtidos no Sul da Argentina onde já existem modelos
do comportamento do CMT para o mesmo período. Este novo conjunto de dados contribuirá para discutir e
entender melhor as variações seculares geomagnéticas na América do Sul, particularmente as variações dipolar e
campo não-dipolar. Após a construção do modelo de idade será possível determinar os períodos de maior
variação do campo geomagnético, bem como realizar a comparação com modelos geomagnéticos com dados já
existentes.
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A região do Cerro Tupanci localiza-se cerca de 20 quilômetros a norte da cidade de Vila Nova do Sul, na
porção central do estado do Rio Grande do Sul. A região é geologicamente caracterizada pela ocorrência de
granitoides, gnaisses e migmatitos Neoproterozoicos correlacionados com o Complexo Cambaí que formam o
embasamento para rochas da Bacia do Camaquã. As litologias dessa bacia são ali representadas por rochas
vulcânicas (andesitos e lamprófiros) e vulcanoclásticas (conglomerados e arenitos) da Formação Hilário e
riolitos e ignimbritos da Formação Acampamento Velho. Sobrepostos a essas rochas ocorrem arenitos e siltitos
vinculados à Formação Rio Bonito da Bacia do Paraná. Os lamprófiros ocorrem na região como diques
intrusivos nos andesitos da Formação Hilário e nos granitoides do Complexo Cambaí. A principal ocorrência de
lamprófiro, que é alvo desse estudo, é um corpo de lápili-tufo espessartítico intrusivo nos andesitos, alongado na
direção N-NE, com dimensões aflorantes de cerca de 400 metros de comprimento por 40 metros de largura. Essa
rocha apresenta-se intensamente fragmentada, sendo composta por fragmentos de granitoides, andesitos,
lamprófiros e de cristais, púmices, fenocristais de hornblenda e diopsídio, e xenólitos máfico-ultramáficos. A
matriz da rocha é composta basicamente por micrólitos de plagioclásio e de hornblenda, intensamente alterados
para clorita e carbonatos. O objetivo do trabalho foi obter informações a respeito da forma e dimensões do corpo
a partir de dados geofísicos. Para isso, foi realizado um levantamento de campo onde foram aplicados três
métodos geofísicos: gamaespectrometria, gravimetria e magnetometria. Os dados foram coletados em 60
estações distribuídas em quatro perfis irregulares paralelos ao corpo, sendo cada estação espaçada uma da outra
em aproximadamente 50 metros. Para a coleta dos dados foram utilizados um gamaespectrômetro RS 125 Super
Spec, dois magnetômetros GEM System Inc Canadá e um gravímetro Scintrex CG-3, além de um GPS geodésico
da marca TopCon, modelo Hiper Lite para determinar a localização dos pontos. Os dados foram processados
com os softwares Microsoft Excel e Geosoft. Os dados gamaespectrométricos indicaram anomalias negativas de
potássio, urânio e tório aproximadamente coincidentes com a área aflorante do lápili-tufo. Os dados
gravimétricos apresentaram uma anomalia Bouguer negativa coincidente com o corpo em estudo, sugerindo ser
essa a fonte causadora e que sua densidade é menor que a das encaixantes. Quanto aos dados magnetométricos,
não forneceram resposta ao lápili-tufo, mas apresentaram um dipolo próximo a ele. A inversão desses dados
sugere a presença de um corpo em profundidade com valores de susceptibilidade magnética elevados, que
poderia ser interpretado como um corpo ígneo intrusivo não aflorante.
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A caracterização geológica de reservatórios de petróleo requer a compreensão das principais características dos
depósitos que impactam sua qualidade, a fim de diminuir os riscos na exploração e aumentar a eficiência na
recuperação dos campos em produção. A qualidade intrínseca dos reservatórios de hidrocarbonetos
(porosidade e permeabilidade) é controlada pelas características petrográficas de textura e estruturas
deposicionais e pós-deposicionais, composição detrítica, composição e distribuição dos constituintes
diagenéticos, tipos e volume de poros. O conceito de petrofácies de reservatório é uma ferramenta útil que
pode ser sistematicamente definida pela combinação desses atributos. No entanto, a identificação e
caracterização das petrofácies pode ser um processo demorado e altamente especializado. Comumente,
atributos petrográficos que impactam mais intensamente na qualidade de um reservatório específico não tem
importância em outro reservatório. O reconhecimento da combinação de diferentes atributos-chave e seu
impacto sobre a porosidade e permeabilidade é uma tarefa que normalmente requer razoável grau de
especialização e experiência. No intuito de dinamizar o processo da definição de petrofácies foram
desenvolvidos métodos de extração semiautomática de petrofácies a partir de dados de análise petrográfica
detalhada de lâminas delgadas de rochas-reservatório e litologias associadas. A análise petrográfica
quantitativa é executada através da contagem sistemática de 300 pontos distribuídos regularmente
ao longo de transectas perpendiculares à estrutura e fábrica deposicionais. O método de identificação
automática de petrofácies aplicado é baseado em técnicas de agrupamento hierárquico, tipicamente utilizadas
na área de Inteligência Artificial, juntamente com técnicas baseadas em algoritmos genéticos para seleção de
atributos relevantes. Em termos gerais, o método envolve um processo cíclico em que diferentes conjuntos de
atributos são selecionados, e um conjunto de petrofácies é gerado a partir de cada conjunto de atributos. Ao
fim de cada ciclo, a qualidade de cada agrupamento é avaliada através do coeficiente de silhueta, e um novo
ciclo é realizado, com novos conjuntos de atributos, selecionados a partir da combinação (cruzamento) e
modificação (mutação) dos conjuntos de atributos que resultaram nos melhores agrupamentos no ciclo
anterior. Este método foi utilizado em um conjunto de 53 lâminas delgadas de um reservatório turbidítico da
Formação Carapebus, Bacia de Campos. As lâminas foram descritas dentro de um projeto executado pela
UFRGS para a MAERSK, com uso do software Petroledge®, que apresenta um vocabulário restrito
baseado em uma ontologia de domínio onde foram reconhecidas nove petrofácies. No presente trabalho, foi
avaliada a correspondência entre os agrupamentos de petrofácies extraídas de forma semiautomática e as
petrofácies reconhecidas pelos petrógrafos no Projeto. Os resultados indicaram que a extração semiautomática
proporciona boa correlação com as petrofácies definidas por especialistas, apresentando acurácia de 69%. Os
atributos petrográficos escolhidos pelo algoritmo e os agrupamentos resultantes apresentam forte correlação
com a qualidade dos reservatórios. Desta forma, o método proposto de extração semiautomática mostra
potencial para reduzir substancialmente o tempo de identificação de petrofácies, permitindo, assim, uma
adoção generalizada do conceito na exploração e produção de petróleo.
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The Caviahue-Copahue Volcanic Complex (CCVC, Argentina) represents a distinct volcanic center in
the Andean Southern Volcanic Zone, marked by the presence of an active volcano (the Copahue Volcano) and a
putative volcanic caldera (the Caviahue depression, or caldera). The geologic history of the CCVC is
characterized by effusive and explosive eruptive cycles during the last 20 Ma, with an expressive accumulation
of ignimbrite deposits of variable degrees of welding, both inside and outside the Caviahue depression. Despite
being a young volcanic center CCVC deposits were strongly affected by glacial erosion, which removed several
deposits leaving restricted outcrops. The Riscos Bayos Ignimbrite (RBI), located 15 km southeast of the
depression wall represents an ‘extra-caldera’ unit marked by the presence of non-welded ignimbrites. RBI
deposits can be grouped in three distinct flow units (lower, middle and upper), with distinct amounts of crystal,
glass, and lithic fragments. In order to constrain the CCVC tectonic evolution, we applied the Anisotropy of
Magnetic Susceptibility (AMS) technique to determine flow directions for RBI and test the CVCC as its possible
source. In addition to fieldwork, we performed paleomagnetic sampling of 8 sites and compiled available data
from the literature, totalizing 19 sites in the southeastern RBI flow units (~ 24 km2), next to the Hualcupén
region. The samples were measured using a Kappabridge MFK1-A (Agico Ltd.) and the data were processed
using Anisoft5 (Agico Ltd.), which allowed a bootstrap analysis and an enhancement of the anisotropy axis K1,
K2, and K3. Literature data were also reprocessed using Anisoft5, in order to obtain bootstrap plots. Based on
the magnetic fabric and foliation, 15 paleomagnetic sites (83% of total) indicate SE to SSE flow directions. This
pattern is consistent with several geologic bedding and lineation measurements, implying the predominance of a
‘normal’ magnetic fabric in our RBI samples. This fabric is characterized by a gentle imbrication between the
magnetic foliation (K2-K3) and the geologic bedding, and a magnetic lineation (K1) close to the foliation
plunge. The AMS directional results of RBI suggest the CVCC as a possible volcanic source for these deposits.
The low degree of welding of RBI units and its geographic distribution outside the Caviahue depression also
contributes to the caldera hypothesis.
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A exploração e produção de hidrocarbonetos requer o entendimento das principais características dos
reservatórios e de seus controles para reduzir riscos na exploração e otimizar a recuperação de fluidos na
produção. Nas últimas décadas, devido ao aumento dos custos envolvidos na exploração e ao crescente número
de reservatórios em adiantado estágio de produção, as atenções têm se voltado cada vez mais para a
caracterização avançada de reservatórios, incluindo a distribuição temporal e espacial dos processos diagenéticos
e sua influência sobre porosidade e permeabilidade. Novas técnicas e ferramentas tem contribuído para a melhor
compreensão da evolução diagenética dos reservatórios através do entendimento das reações de precipitação e
dissolução dos minerais, condicionadas pela interação destes com diferentes tipos de fluidos. A modelagem
numérica auxilia nesse entendimento através da simulação dos processos químicos (dissolução, precipitação) que
influenciam a evolução da porosidade e permeabilidade dos reservatórios. Nesse contexto, o sistema DiaBR
possibilita a construção de modelos geoquímicos com base (i) nas propriedades químicas dos minerais, (ii) na
composição dos constituintes primários e diagenéticos e (iii) na composição e regime de circulação dos fluidos
envolvidos, incluindo a evolução dos gradientes de temperatura e pressão no tempo e espaço, de forma a simular
as reações diagenéticas e os ambientes em que tais reações ocorreram. No DiaBR, os modelos geoquímicos são
representados por equações numéricas parametrizadas de acordo com as premissas físico-químicas e físicas
compreendidas para o equilíbrio geoquímico das rochas e das soluções aquosas, considerando a taxa e o tempo
das reações diagenéticas. Os modelos matemáticos permitem simular o comportamento das soluções aquosas e
dos minerais, fornecendo uma melhor compreensão do desenvolvimento das reações diagenéticas em condições
de fluxo na formação e evolução de reservatórios. O sistema DiaBR é constituído de um núcleo de simulação e
de uma interface gráfica. A interface do sistema é baseada em diferentes painéis para a inserção de dados e
parâmetros para a simulação, e se comunica com o núcleo de simulação através de arquivos em formato
proprietário desse núcleo. Em um primeiro estágio, o sistema DiaBR foi testado experimentalmente nos
domínios Batch e 1D para modelar reservatórios turbidíticos na Bacia do Espírito Santo. No estágio atual, o
sistema está sendo estendido para modelar o Pré-sal, intervalo pouco compreendido e de alto interesse e máxima
relevância para as atividades de exploração no Brasil. A interface gráfica foi planejada para fornecer ao usuário
uma espécie de workflow para inserção dos dados e concepção do modelo. Esse workflow é iniciado pela
definição da composição de litotipos, seguido pela composição dos fluidos. O próximo passo é a visualização
das reações cinéticas e de equilíbrio inseridas na simulação. A etapa seguinte é a especificação do domínio
em que a simulação ocorre (Batch, 1D ou 2D) com a definição do contexto em superfície ou subsuperfície. Por
fim, no painel de História, o sistema permite ao usuário definir eventos com a determinação de tempo e
temperatura, além de outros parâmetros disponíveis. Simulações preliminares para a compreensão de reações de
dolomitização hidrotermal apontam para a convergência dos resultados com a compreensão especializada
dos parâmetros e dados utilizados.
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O presente trabalho expõe o resultado de uma análise e síntese bibliográfica sobre o uso da análise
espacial em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) aplicada à prospecção mineral para a geração
de mapas de favorabilidade ou potencial mineral. Tais mapas, quando analisados em relação ao
modelo conceitual do depósito de interesse e os critérios de exploração, passam a representar uma
importante ferramenta para a definição de áreas alvo exploratórias. A análise espacial em SIG (AES)
permite a espacialização e a análise integrada de uma ampla gama de dados e informações. A
otimização do tempo de trabalho, diminuição dos custos operacionais, melhor controle espacial e do
erro inerente ao processo de análise, são as vantagens a serem consideradas. O uso da AES para a
exploração mineral teve início com os trabalhos realizados por G. F. Bonham-Carter e colaboradores
nas décadas de 1980 e 1990, e desde então a utilização, adaptações, melhorias e mesmo o surgimento
de novas técnicas ocorreram. Em 2011, E. J. M. Carranza realizou uma importante síntese analítica
sobre o assunto e computou a existência de quatorze técnicas diferentes destinadas à análise espacial
para a geração de mapas ("factor or predictor" maps); nesse trabalho, o autor apresenta uma estrutura
formal para o desenvolvimento de uma AES aplicada à prospecção mineral, descrita a seguir, com
algumas adaptações. O início da AES se dá na definição do bem mineral e do modelo conceitual do
alvo, o que permite que sejam computados os principais elementos ou critérios de exploração a serem
considerados na análise espacial. A definição do modelo conceitual envolve a ciência dos processos e
produtos inerentes à cada tipologia de depósito; os dados e informações geológicos, geoquímicos,
geofísicos e espectrais associados passam a ser os constituintes da base de dados espaciais.
Posteriormente, a análise espacial dos principais parâmetros do modelo preditivo, definido em relação
às condicionantes utilizadas para a geração dos mapas previsionais, passa a ser feita por meio das
quatorze técnicas citadas acima, pertencentes aos modelos knowledge-driven e data-driven. Um
levantamento expedito mostrou que no Brasil, entre 1997 e 2018, foram desenvolvidos quarenta
trabalhos envolvendo a AES para a utilização direta e/ou indireta na geração de mapas de potencial
mineral. A análise preliminar dos trabalhos revelou cinco características: i) os trabalhos foram
desenvolvidos direta ou indiretamente considerando bens minerais metálicos; ii) os trabalhos abordam
principalmente a localização de depósitos minerais das tipologias Au orogênico, Au associado à
associações plutono-vulcânicas granitóides, IOCG, metais básicos tipo SEDEX, Fe associado a
formações ferríferas bandadas, Ni-Cu-EGP-Cr associado à intrusões máfico-ultramáficas acamadadas
e Ni laterítico; iii) os estudos foram realizados nas províncias metalogenéticas Carajás, Vale do
Ribeira, Quadrilátero Ferrífero, Tapajós e Alta Floresta. Poucos trabalhos foram desenvolvidos em
regiões de baixo potencial econômico (associação metacarbonática de Irecê na Bahia e.g.); iv) os
trabalhos realizados contemplam os modelos knowledge-driven e data-driven; as técnicas de lógica
fuzzy, pesos de evidência e rede de classificadores bayesiana foram as mais utilizadas; v) de forma
direta e/ou indireta, os resultados contribuíram em diferentes graus para o entendimento das questões
exploratórias em cada uma das regiões.
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O município de Lavras do Sul-RS tem seu processo de formação associado ao aproveitamento
econômico de jazimentos auríferos aluvionares, principalmente no arroio Camaquã, afluente do rio Camaquã,
no final do século XVIII. Posteriormente, diferentes empresas implantaram atividades de mineração,
atualmente a empresa Amarillo Gold Corporation é a detentora dos direitos minerais da área cedida para
este estudo, situado na Mina desativada Paredão, a mesma está contida no projeto Lavras do Sul, centrado
em 190 km² de uma intrusão granítica. A cidade se encontra aproximadamente no centro da intrusão, mais
específicamente a área se encontra dentro do CILS (Complexo Intrusivo Lavras do Sul), no granodiorito dos
granitóides Shoshoníticos. Foram propostos que as mineralizações auríferas ocorrem sobre o granito e o
preenchimento dos veios de quartzo era devido à ação hidrotermal. Também que no CILS, a propilitização é o
tipo de alteração hidrotermal que abrange maiores extensões, porém sericitização acompanhada de
carbonatação é extremamente intensa nos locais mineralizados, gerando alterações de cores esverdeadas que
são indicadores de mineralizações. Na Mina Paredão foram detectadas sericitização, carbonatação,
feldspatização e epidotização em fraturas e fissuras, acompanhadas por pirita, arsenopirita, calcopirita,
bornita, blenda, molibdenita e óxidos de ferro, por geoquímica dos solos de corpos de monzogranitos.
Deste modo este trabalho tem como objetivo através de dois perfis 2D de eletroressistividade, que se
interconectam (formando um único perfil) através da técnica do caminhamento elétrico, em arranjo DipoloDipolo com espaçamento entre eletrodos de 5 metros, 360 metros de comprimento cada e de
investigação máxima vertical de aproximadamente 70 metros, tem sentido N/S. Escolhidos através do
mapa gamaespectrométrico de parâmetro F, com intenção de interceptar as principais estruturas relatadas na
bibliografia (NW-SE e NE-SW), de modo à identificar características que auxiliem na determinação de zonas
favoráveis a concentração de minério aurífero. Foram identificadas nos dois perfis
zonas de
descontinuidade geoelétricas (falha ou fratura). O primeiro perfil apresenta pelo menos três
descontinuidades bem distribuídas. O segundo perfil demonstrou conter uma única descontinuidade iniciando
próximo a 16 metros de profundidade e 120 metros após o início do perfil. Essas zonas de falha e/ou
fratura são de suma importância, pois podem indicar enriquecimento de minerais associados ao ouro, por meio
de alteração hidrotermal.
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A abertura do Atlântico Sul no Mesozóico foi precedida por um vulcanismo que origem à segunda
maior província magmática do tipo CFB (Continental Flood Basalt) da Terra, a província magmática Paraná Etendeka. Ao todo foram gerados cerca de 800.000 km3 de lavas que, no Brasil, são representadas por um
variado magmatismo que inclui desde basaltos toleíticos, rochas ácidas e complexos alcalinos, formando a
Formação Serra Geral. Questões sobre a estratigrafia dos derrames e a cinemática da colocação dessas lavas
ainda permanecem em aberto. Para solucioná-los, diversas técnicas estão sendo empregadas, em especial
análise estrutural de detalhe associada a dados de anisotropias de susceptibilidade magnética (AMS) e
paleomagnetismo. Os estudos magnéticos foram realizados na região de Santa Cruz do Sul-Herveiras (RS)
onde a estratigrafia geoquímica e petrográfica são bem estabelecidas. As rochas amostradas são basaltos, na
base do perfil, e riolitos no topo. Foram realizados experimentos para determinar a mineralogia magnética,
os quais: (i) determinação de curvas termomagnéticas, (ii) caracterização da magnetização remanente
isotermal (IRM) e (iii) determinação de curvas de histerese; com isso, obteve-se que a mineralogia
responsável pela AMS e pela magnetização remanente são titanomagnetitas oxidadas de baixa coercividade e
maghemitas, com pouca contribuição de hematita. Estudos da magnetização remanente anisterética parcial
(pARM) indicaram que os tamanhos de grão dos minerais magnéticos estão entre 2-5 μm, confirmando que
não estão presentes grãos do tipo single-domain (SD), logo, não há tramas magnéticas inversas nessas
rochas. Os resultados preliminares de AMS mostram que os eixos de suscetibilidade máxima (K max),
intermediária (Kint) e mínimo (K min) são bem agrupados e o polo de foliação magnética (plano formado por
Kmax e Kint) é vertical. A lineação magnética (Kmax) é horizontal e orientada NE-SW para a maioria dos
derrames estudados, sugerindo que os derrames foram alimentados por fluxos magmáticos subhorizontalhorizontal nessa direção. No sítio TP-10, a lineação magnética é vertical, sugerindo um possível centro de
emissão próximo. Os dados paleomagnéticos foram obtidos pela magnetização característica das amostras
(ChRM), utilizando-se, para isso, principalmente da desmagnetização térmica. Os dados mostram que houve
pelo menos duas inversões do campo geomagnético durante a deposição das rochas da base até o topo do
perfil, portanto, tais rochas foram depositadas em tempos distintos.
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O Período Quaternário, em conjunto com os Períodos Paleógeno e Neógeno, compõe a Era Cenozoica. No Brasil
o Cenozoico representa cerca de 32,4% de todo o território, portanto a era geológica mais importante em termos
de cobertura superficial. Contudo, mesmo com a ocorrência de importantes depósitos minerais, pode-se dizer que
se trata de uma fração do tempo geológico pouco conhecida. Depósitos minerais podem ser definidos como
concentrações anômalas naturais de qualquer substância ou mineral com potencial interesse econômico associado.
Quando explotados são fonte importante de matéria-prima para setores como o industrial, construção civil,
gemológico, entre outros. Os processos mineralizadores, que compõem os diferentes sistemas mineralizadores,
variam ao longo do tempo geológico, de acordo com mudanças ocorridas nos agentes e processos geológicos, bem
como nas condições ambientais. Assim, um mesmo período de tempo geológico possui depósitos minerais que
podem ser correlacionados entre si devido às semelhanças nas características de seus sistemas mineralizadores. A
gênese dos depósitos minerais do Quaternário está intimamente ligada aos sistemas mineralizadores
supergênico/laterítico e sedimentar; tais sistemas caracterizam-se por seus aspectos “secundários”, isto é, as
anomalias que compõem os depósitos minerais provêm da reconcentração, por meio de agentes geológicos, de
minerais e elementos, formados em um evento geológico primordial. Quanto ao sistema mineralizador sedimentar
destacam-se os depósitos de “areias negras” em cordões litorâneos, turfas e argilas cerâmicas em ambientes
lacustres e inundados, ouro, diamante, cassiterita e topázio em aluviões fluviais, além de cordões litorâneos com
titânio, zircônio e ETRs. Entre os principais tipos de depósito do sistema mineralizador supergênico/laterítico estão
os depósitos bauxíticos de rochas alumino-silicatadas, depósitos de ferro, manganês, cobre, ouro e fosfatos. Em
termos de área, os requerimentos de pesquisa de depósitos minerais quaternários abrangem cerca de 181.500.000
km2 do país ou 2,14% do território nacional; os principais estados nesse quesito são Pará, Minas Gerais, Amazonas,
São Paulo e Santa Catarina. Devido à grande abundância de depósitos desse tipo, apenas os mais importantes e
volumosos são objetos de pesquisas mais aprofundadas relacionadas à gênese, idade e proveniência, os quais
permitem reconstruir o panorama geológico que, após os sistemas sedimentares e supergênicos/lateríticos atuarem,
originaram os diferentes depósitos minerais quaternários. O presente trabalho visa apresentar um panorama geral
dos depósitos minerais quaternários do Brasil, por meio da utilização do Sistema de Informações Geográficas da
Mineração (SIGMINE). Por fim, busca avaliar o papel do SIGMINE no desenvolvimento e divulgação do
conhecimento científico acerca do tema, assim como propor medidas que contribuam para a melhora de tal aspecto.
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Os capítulos estudantis vinculados à American Association of Petroleum Geologists (AAPG) visam unir
estudantes de graduação e pós-graduação com a indústria petrolífera por meio de oportunidades de networking
promovidas por palestras, minicursos e participações em eventos científicos. Em menos de um ano de atividade,
o UFPR AAPG Student Chapter ofertou 15 palestras, 4 minicursos, uma saída de campo e apoio à dois eventos
externos, com participação de ministrantes de diversas iniciativas, tanto públicas quanto privadas
(Universidades: Federais do Paraná e Pernambuco, UNISINOS, Winsconsin - Milwaukee - USA, Exeter - UK,
Bergen - NOR, Nacional de La Plata - ARG; Empresas: Total, Petrobras, Equinor, Repsol, Shell; Outros:
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e da própria American Association of
Petroleum Geologists - AAPG). Dentro do âmbito acadêmico e profissionalizante destaca-se a participação pela
primeira vez da equipe paranaense no Imperial Barrel Awards (IBA), que consiste em uma competição interna
de capítulos da AAPG espalhados pelas diversas regiões do mundo. O objetivo principal é a identificação de um
prospecto exploratório para óleo e gás a partir do volume de dados sísmicos, geofísicos, geológicos e
petrofísicos. Tal volume de dados após a competição ficará disponível para aulas didáticas, dando a chance de se
desenvolver atividade semelhante de locação de poços para diversos níveis da graduação e pós-graduação. Além
das atividades acadêmicas, a pauta do capítulo estudantil AAPG/UFPR também inclui ações sociais, começando
com a arrecadação de itens diversos (material escolar, livros, roupas, utensílios domésticos, etc.) para doação
para comunidades carente situadas em Tunas do Paraná (PR) e prevendo campanhas de doação de sangue e
medula óssea, agasalhos, notas fiscais e visitas à escolas com o objetivo de divulgar e compartilhar
conhecimento sobre as geociências e a indústria do petróleo. Atividades futuras incluem a oficialização do
capítulo como atividade de extensão dentro da Universidade Federal do Paraná, incentivando a participação de
mais membros da graduação; visitas a laboratórios (CENPES) e atividades de campo; estreitamento entre os
laços da academia com a indústria e sociedade, buscando atingir cada vez mais pessoas de classes e faixas etárias
diferentes; organização do evento regional de capítulos estudantis da AAPG, envolvendo os seis capítulos
estudantis do sul do Brasil; além da manutenção da equipe no IBA, dando a oportunidade de outros membros do
Chapter de participar dessa atividade. As atividades voltadas para o desenvolvimento de competências
profissionais direcionadas para a indústria do petróleo, seja por meio de cursos especializados ou mesmo
palestras, permitem estabelecer o diálogo com profissionais já estabelecidos, que compartilham suas
experiências para aqueles que buscam a afirmação de sua carreira dentro das empresas de exploração de
petróleo.
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Estudos que abordam a produção de fertilizantes naturais de rochas silicáticas vêm ganhando maior
interesse, devido à necessidade de compreender os processos envolvidos no ciclo de nutrientes usados para
melhorar a eficiência no cultivo agrícola. No Brasil, importa-se cerca de 75% dos insumos para produção de
fertilizantes e, em relação ao potássio (K), o Brasil não é auto suficiente. Baseados nesse cenário, estudos
regionais em rochas ricas em K buscam uma boa alternativa de fonte deste nutriente, por meio do uso do pó de
rocha (rochagem), como fertilizante na agricultura. Contudo, esse tipo de aplicação apresenta uma liberação de
K lenta (a longo prazo), devido a esse elemento estar fortemente ligado a uma estrutura cristalina. Por isso, a
importância de estudos voltados para a avaliação de processos que facilitem a liberação do K+ dos minerais
constituintes das rochas. O objetivo deste trabalho foi provocar, por meio de processo térmico, a liberação de K+
e torná-lo disponível para as plantas, bem como de quantificar essa liberação para uma comparação em rocha in
natura e calcinada. Os testes foram realizados em amostras de rocha granítica intemperizada, pertencente à Suíte
Valsungana, na mineradora Mival localizada em Nova Trento, SC. Esta rocha é constituída essencialmente por
feldspatos alcalinos (microclínio e ortoclásio), podendo chegar a cerca de 60%, quartzo (25 a 35%) e
plagioclásio (15 a 40%). Secundariamente, ocorrem biotita e muscovita (8 - 10%). Com exceção do quartzo e do
plagioclásio, os demais minerais possuem o potássio na estrutura cristalina. Em laboratório, as amostras de rocha
foram moídas até a fração pó (passante em peneira com abertura de 0,600 mm). Os testes para a liberação do K+,
ocorreram em 3 situações: amostra in natura (IN), calcinada a 700°C (C700) e amostra com adição de 5% CaCl2
calcinada a 700°C (C700A). Após a calcinação, o material foi submetido ao procedimento de quenching. Os
resultados das análises geoquímicas de rocha total apontaram valores de K2O de 8,68% na amostra IN; 9,03% na
amostra C700 e 8,62% na C700A. Foram utilizadas quatro soluções extratoras: melich1, ácido oxálico, ácido
nítrico e água natural (pH 5,7), em 10 g de amostra em 50 ml de solução, que foram agitadas durante 600
minutos. Após este período, as amostras permaneceram em repouso por 18 horas, para a decantação das
partículas. As leituras para a determinação do K+ foram feitas por meio de fotômetro de chama. Os resultados
mostraram que o ácido oxálico possui melhor eficiência na liberação do íon K, sendo que o melhor desempenho
foi na amostra C700A (71,9 mg/L), seguidos da amostra C700 (64,6 mg/L) e 64 mg/L na amostra IN. A solução
com o extrator melich1 foi a menos eficiente, principalmente nas amostras calcinadas, 12 mg/L na C700 e 10,2
mg/L na C700A, na amostra IN o valor foi de 14,6 mg/L. A água como solução extratora apresentou valores das
amostras IN e C700 de 17,1 e 17,9 mg/L, respectivamente, e na amostra C700A foi de18,80 mg/L. Com o ácido
nítrico, os valores foram em torno de 39 mg/L. Para a utilização desta rocha no uso de liberação lenta do K para
fertilizantes, recomenda-se empregar o processo de calcinação com adição de 5% de CaCl2 e o ácido oxálico
como solução extratora.
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A avaliação da exploração de hidrocarbonetos nas bacias sedimentares brasileiras, especialmente nas
paleozoicas, não pode desprezar o impacto dos eventos magmáticos. O magmatismo além das alterações nas
propriedades petrofísicas das rochas, induzindo mudanças estruturais e estratigráficas nas bacias, também atua
intensamente na formação de armadilhas, rochas selantes e reservatórios. Contudo, é na interação com as rochas
geradoras, e consequente geração de hidrocarbonetos, ou seja, na geração atípica, que as rochas magmáticas
possuem um papel importante. A proposta deste estudo foi analisar o processo de geração atípica de
hidrocarbonetos por influência de intrusão ígnea com proposta da utilização de parâmetros orgânicos,
inorgânicos e petrográficos. A associação destes temas ainda é pouco utilizada, mas permite discussões no
tocante ao efeito térmico da intrusão ígnea na encaixante sedimentar no que diz respeito à geração de
hidrocarbonetos. Como área de estudo, foram escolhidos afloramentos da Formação Irati (Membro Assistência)
na Bacia do Paraná, onde as litologias típicas desta unidade (folhelhos orgânicos, margas e carbonatos) são
intrudidas por soleiras ígneas. Como metodologia, foram utilizados parâmetros orgânicos, inorgânicos e
petrográficos para avaliar a influência térmica da soleira na rocha encaixante e determinar a auréola de contato
gerada. Os resultados das análises geoquímicas e petrográficas na Formação Irati indicam ausência de interação
ou assimilação de fluidos oriundos da colocação ígnea percolando através das rochas sedimentares. As análises
químicas mostram que o elevado teor de Mg presente nas margas pode estar associado à percolação de fluidos
(H2O, CH4 e CO2) oriundos do efeito térmico nas rochas encaixante da Formação Irati, que percolam e
mobilizam Mg de dolomitos para as margas. Os elementos traços e terras raras das amostras aparentemente não
sofreram mudanças significativas em suas concentrações, sugerindo que não houve interação entre estes
elementos e o fluido percolante, sendo sua variação associada apenas à composição litológica das rochas. Os
resultados das análises de DRX mostram a ocorrência de talco e o aumento da cristalinidade devido à
proximidade com a soleira ígnea, sugerindo origem metamórfica como resultado da dispersão de calor da soleira.
A refletância da vitrinita em relação à distância da intrusão mostra valores abaixo do esperado para amostras
mais próximas, e maiores nas amostras mais distantes, possivelmente estes valores também estejam relacionados
à percolação de fluidos na rocha encaixante. Os biomarcadores utilizados como parâmetros de maturação nas
amostras estudadas não apresentaram resultados satisfatórios, pois sofrem forte influência da intrusão ígnea,
limitada ao final da janela de geração de óleo, tornando-se ineficazes para determinar a maturação. Dentre os
parâmetros petrográficos e geoquímicos adotados para determinação da maturação térmica, o índice de coloração
dos esporos apresentou o melhor resultado, reforçando-o como o parâmetro mais adequado de maturação térmica
na Formação Irati com efeito térmico causado por soleiras ígneas. Com base nos resultados, conclui-se que o
efeito térmico causado pela soleira ígnea intrusiva não afetou a rocha sedimentar e seu conteúdo orgânico em
mais de 1,5 vezes (ou 150%) a espessura da intrusão.
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Eventos magmáticos em bacias sedimentares são importantes para a presença de petróleo, dependendo do
contexto geológico em que são inseridos, influenciam nos elementos de sistemas petrolíferos, tais como nas rotas
de migração, reservatórios, selantes, armadilhas e sincronismo. Embora importante em vários contextos
geológicos, desempenha papel fundamental na dispersão de calor para a rocha geradora encaixante, contribuindo
para a geração de hidrocarbonetos. Na geração típica, o processo de geração de petróleo é bem estudando e
conhecido, no entanto, na geração atípica é um tema controverso, onde diversos estudos sobre a extensão do
efeito térmico de intrusão ígnea na maturação térmica da rocha gerados são numerosos e de conclusão
conflitante. Para determinação da maturação térmica em bacias sedimentares são utilizados geotermômetros
tradicionais (por exemplo, inclusões fluidas, índice de coloração de esporos ou refletância de vitrinita), embora
em alguns casos possam estar indisponíveis ou são imprecisos. Nestes casos, os modelos numéricos de dispersão
térmica auxiliam na obtenção de informações úteis sobre a determinação da termperatura nas rochas geradoras.
O presente trabalho está fundamentado no estudo de caso da modelagem por difusão térmica de uma soleira
ígnea com 4 m de espessura que intrude estratos permianos (Kunguriano) da Formação Irati, na Bacia do Paraná,
compostos por intercalação de folhelhos, margas e carbonatos. Os resultados são utilizados para predizer o pico
de temperatura (Tpico) em cada intervalo de rocha hospedeira afetada, através do modelo numérico parametrizado
pela influência do mecanismo de intrusão do magma, pela evaporação da água do poro e pela desvolatilização
(perda de CO2 e H2O de minerais). O objeto deste estudo de caso é prever o efeito térmico da intrusão ígnea em
rocha geradora encaixante, calibrado o modelo numérico através de parâmetros de maturação obtidos in loco
(Ro% e ICE), podendo se tornar um modelo robusto para aplicação em sistemas geológicos análogos. Os
resultados de índice de coloração de esporos (ICE) e refletância da vitrinita (Ro%) medidos na rocha hospedeira
com efeito da intrusão ígnea mostram que os valores mais elevados são encontrados nas proximidades da soleira
ígnea e diminuem gradativamente conforme as amostras se distanciam da soleira, até a imaturidade. Para
calibragem térmica do modelo numérico, os valores de ICE e Ro% das amostras utilizadas foram reportados em
temperatura e correspondente aos intervalos de evolução térmica imaturo e maturo. Na simulação numérica, o
mecanismo de intrusão magmática associado às reações de evaporação da água do poro e desvolatilização são
elementos que devem ser considerados nas equações de dispersão de calor, caso sejam desconsiderados ou
ausentes na equação, os resultados não representarão os parâmetros de evolução térmica da rocha encaixante. A
análise dos resultados do modelo de condução de calor das rochas hospedeiras da Formação Irati aponta que a
porosidade, o calor específico, a condutividade térmica, a evaporação da água do poro e a desvolatilização
apresentam pequena modificação de temperatura, contudo a condutividade térmica e a temperatura de intrusão
magmática mostram-se como os parâmetros termofísicos e petrofísicos que causam maior impacto na predição
de Tpico, consequentemente influenciando fortemente a auréola de contato modelada.
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O Distrito Mineiro de Ametista do Sul no Estado do Rio Grande do Sul é mundialmente famoso como
um importante fornecedor de ametista que ocorre em geodos centimétricos a métricos inseridos em rochas
basálticas do Grupo Serra Geral. A região é responsável pelo abastecimento do mercado mundial em geodos e
pedras para lapidação. As variedades de cor do quartzo como a ametista, de cor natural, e o citrino, obtido por
tratamento térmico da ametista, possuem um valor de venda muito superior a variedade incolor, neste caso o
quartzo hialino. O quartzo incolor pode obter ainda outras tonalidades mais apreciadas a partir da exposição à
radiação gama, dentre elas a mais desejada por joalheiros e pedristas é a verde, variedade prasiolita. Uma
minoria do quartzo hialino no mundo tem potencial para obtenção da cor verde (prasiolita) após irradiação.
Foram avaliados e tratados cristais de quartzo hialino de cinco garimpos do município de Ametista do Sul,
Distrito Mineiro de Ametista do Sul, para identificação do potencial de desenvolvimento de prasiolita após doses
de 200 e 900 kGy de irradiação gama. O tempo de exposição a uma distância de 30 cm da fonte radioativa é de
aproximadamente 100 horas enquanto que para 900 kGy à mesma distância, o tempo é de aproximadamente 520
horas. Foram obtidos espectros FTIR no espectrômetro ABB Bomem MB102 do Laboratório de Pesquisas
Gemológicas do Centro de Tecnologia Mineral. Utilizando os referidos espectros foi calculado o Fator Ametista
e obtidos os valores de 1.13 a 1.68, indicando positivamente a obtenção da cor verde após doses de irradiação de
900 kGy. Nos espetros os principais picos de absorbância foram identificados nas bandas 3381 cm-1, 3433 cm-1,
3441 cm-1, 3585 cm-1 e 3595 cm-1 que estão relacionadas às ligações AlSi-OH/Na+, FeSi-OH/H+ e Si-OH em
quartzo, e logo, às causas de cor nas amostras. Para avaliação da dose requerida para modificação da cor, as
amostras foram irradiadas em doses de 900 kGy, mas também de 200 kGy, visto que o tempo é menor, e neste
caso, o custo do serviço também. Foram obtidas a cor verde para todas as amostras propensas à modificação,
independente da dose recebida. As tonalidades variaram entre verde muito claro, verde claro e verde escuro e a
distribuição da cor não foi homogênea para algumas amostras. Não houve diferença na tonalidade de verde entre
as doses de 200 e 900 kGy. Não foi identificada proporcionalidade da intensidade da cor com o Fator Ametista.
Deste modo, é possível concluir que cristais de quartzo hialino dos garimpos estudados têm potencial para
obtenção da prasiolita. É de relevante importância ressaltar que embora a literatura afirme que a dose necessária
é de 900 kGy obteve-se resultados idênticos com 200 kGy. A quantidade da dose de irradiação gama é
diretamente proporcional ao tempo das amostras no irradiador, onde doses menores, necessitam menor tempo e
isso gera custos inferiores aos empreendedores e investidores no tratamento de cor dos minerais.
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O Grupo Serra Geral se destaca por possuir depósitos de ametista de viabilidade econômica mundial. A ametista
ocorre preenchendo geodos de rochas vulcânicas, principalmente de regiões do Distrito Mineiro do Alto Uruguai
(Rio Grande do Sul). A causa de cor da ametista está relacionada ao centro de cor baseado em substituições do
Si4+ pelo Fe3+ além do Fe3+ no sítio intersticial, e por meio da radiação ionizante, natural ou artificial, ocorre a
transferência de carga do ferro substitucional para o ferro intersticial, desenvolvendo assim a coloração violeta
da ametista. Geralmente, os tratamentos em ametista envolvem o tratamento térmico para a obtenção da
coloração amarelo-alaranjado à amarelo amarronzado, conhecido como citrino. Pode-se obter também a
coloração verde, denominada de prasiolita em cristais de ametista oriundos da região de Montezuma (Minas
Gerais) e Nevada (Estados Unidos). O objetivo deste trabalho é buscar outro tipo de tratamento para a ametista
utilizando a exposição a radiação gama e utilizando a análise de espectroscopia na região infravermelha. As
amostras de ametista foram divididas em dois lotes no qual um lote foi submetido à radiação gama com fonte de
Co-60 estocado a seco e dose de 900 kGy no irradiador no Laboratório de Irradiação Gama (LIG) no Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte, MG. Os cristais de ametista
desenvolveram tonalidade violeta escura a preta. Em algumas amostras irradiadas, a cor violeta da parte apical
apresentou uma saturação mais intensa em relação a parte inferior. Em análise na região infravermelha
espectrômetro FTIR (do inglês, Fourier-Transform Infrared Spectroscopy) do Laboratório de Pesquisas
Gemológicas (LAPEGE), em Rio de Janeiro, RJ, as amostras naturais e irradiadas apresentaram semelhantes
picos de absorção em 3586, 3463-3459, 3436-3435, 3300, 3200, 2784-2677, e 2598-2597 cm-1. As amostras de
ametista irradiadas apresentaram uma pequena intensificação em 3300, 3200, 2676 e 2597 cm-1. Além disso,
houve o aparecimento da banda em 2509 cm-1, não visível nas amostras de ametista natural. Esta banda pode
estar relacionada à banda em 2499 cm-1 sempre presente em quartzo natural e devido ao limite estabelecido de
detecção (4000-2500 cm-1) ficou fora do alcance de leitura no FTIR. Além disso, as bandas em 3463 cm-1 das
amostras de ametista naturais e 3459 cm-1 das amostras de ametista irradiadas podem estar relacionadas ao AlOH/Na+ ou ao Al-OH/Li+.
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O Rio Grande do Sul é conhecido internacionalmente como um grande produtor de ametista e de ágata,
que ocorrem preenchendo parcial ou totalmente geodos nas rochas do Vulcanismo Serra Geral (Bacia do
Paraná). Os principais depósitos de ametista estão associados a rochas básicas e estão localizados no Distrito
Mineiro de Ametista do Sul (DMAS - norte do estado), que abrange principalmente os municípios de Ametista
do Sul, Planalto, Iraí, Frederico Westphalen e Rodeio Bonito. Ocorrem também importantes depósitos de
ametista associados a rochas ácidas (riodacitos e riolitos) na região entre os municípios de Nova Bréscia,
Fontoura Xavier e Progresso e também em Caxias do Sul. Na fronteira sudoeste, depósitos econômicos de
ametista ocorrem associados a rochas intermediárias, entre os municípios de Santana do Livramento e Quaraí e
tem continuidade no lado Uruguaio. Os principais depósitos de ágata estão associados a rochas básicas a
intermediárias e por vezes ácidas e estão localizados no Distrito Mineiro de Salto do Jacuí (DMSJ - região
central do estado), que abrange o município de Salto de Jacuí e arredores. Entre esse município e Soledade
(região que abrange os municípios de Espumoso, Tunas, Campos Borges, Barros Cassal e Fortaleza dos Valos),
ocorrem importantes depósitos de opala em rochas ácidas, que podem ou não estar associados a depósitos de
ágata. Estudos de inclusões fluidas e de isótopos de oxigênio, realizados por diferentes autores, indicam que
esses depósitos são de origem hidrotermal de baixa temperatura, com paragênese mineral depositada a partir de
fluidos com assinatura isotópica semelhante à água proveniente dos arenitos eólicos da Formação Botucatú, que
constituem o embasamento da sequência vulcânica e estão presentes também em intercalações intertrápicas. A
remobilização desses fluidos e sua circulação através das rochas sedimentares e vulcânicas, ocorreu através de
fraturas e planos de falha que foram reativados após o evento vulcânico. A cartografia geológica da Bacia do
Paraná indica a presença de extensos lineamentos nas proximidades das regiões produtoras de gemas, que devem
estar associado a esses processos de reativação tectônica. Os lineamentos do Rio Uruguai, Lancinha-Cubatão e
da Sinclinal de Torres se cruzam na região onde estão os depósitos do DMAS, enquanto que o lineamento
Blumenau-Soledade se estende sobre as regiões onde estão os depósitos do DMSJ, de opala e de ametista em
rochas ácidas. Para entender melhor essa relação entre essas feições e os depósitos minerais, foram realizadas
análises dos lineamentos estruturais nas áreas onde existem registros de pesquisas desenvolvidas nos depósitos
de ametista, ágata e opala. Foi utilizado o programa ArcGis a partir de imagens do satélite Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM), bem como imagens Google Earth. Foi possível identificar um padrão marcante de
feições lineares distribuídas nas proximidades dos depósitos, mostrando dois sistemas dominantes, cujas direções
preferenciais são: NW-SE, descritas no RS como Sistema de Falhas Terra da Areia–Pousadas (SFTA-P) e
Sistema de Falhas Jaguari-Mata (SFJM); e NE-SW, descritas no RS como Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu
(SFDC). Segundo interpretado por diferentes autores, esses lineamentos podem representar fraturas, zonas de
falhas, arcos e sinclinais, cujas direções foram herdadas do embasamento cristalino. Em um depósito em Caxias
do Sul foi identificada ainda a relação com um fraturamento de direção NS.
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O projeto da CPRM “Agrominerais da Bacia do Paraná do Rio Grande do Sul” foca as rochas
vulcânicas do Grupo Serra Geral (GSG), caracterizadas quanto ao potencial de uso em condicionamento e
remineralização de solos. São apresentados dados de litoquímica, mineralogia, petrografia, DRX e MEV de
rochas basálticas, dacíticas e de basaltos amigdaloides a zeolitas. Os remineralizadores de solos no Brasil são
regulamentados pela IN MAPA 05/2016, que dispõe sobre teores de nutrientes, Elementos Potencialmente
Tóxicos (EPT) e minerais inertes em solos. De maneira geral os basaltos do GSG, fontes de Ca, Mg e Si,
além de micronutrientes (Mn,Fe, Ni, Cu, Zn, Cr e V) cumprem o critério da Soma de Bases
(SB=K2O+CaO+MgO≥9% em peso) e não têm restrições quanto a EPT. Os basaltos andesíticos e
andesitos podem ser também eventuais fontes de K. Os dacitos, fontes de K, Ca e Si, apresentam
SB˂9% e seu uso requer mistura com outras rochas. Agrominerais como calcita estão presentes em
brechas de topo de derrame, notadamente na Formação Alegrete, onde alguns derrames, incluindo os
produtores de gemas, apresentam brechas com teores de CaO da ordem de 12-19% e MgO 3-6,4%.
Minerais do grupo das zeolitas, com uso consagrado em sistemas de produção industrial, pecuária e
agricultura, incluindo processos de recuperação ambiental, têm ocorrência em diversas situações
litoestratigráficas no GSG. Embora a exploração comercial de zeolitas esteja mundialmente ligada a
jazimentos de origem sedimentar ou a tufos vulcânicos, a proporção destes minerais em basaltos
amigdalóides do GSG pode ultrapassar os 30%, caracterizando jazidas. O projeto da CPRM definiu no RS os
Blocos Litoral N e Região Metropolitana de Porto Alegre, com zeolitas concentradas em derrames do tipo
lobos “S” da Formação Torres, onde predominam escolecita, heulandita e laumontita; Bloco Central, em
lobos da Fm. Torres e em brechas escoriáceas de derrames da Formação Vale do Sol, com as variedades
estilbita, heulandita, escolecita, e mordenita, além de calcita; e Bloco fronteira W, Formação Alegrete, com
brechas de topo dos derrames D5 e D6, ambos portadores de gemas, onde as zeolitas ocorrem em
crustificações e cavidades de clastos amigdaloides (heulandita, estilbita e calcita), além das espessas brechas
que capeiam o derrame D7, com calcita predominante sobre heulandita e escolecita. O emprego agrícola
dos basaltos amigdalóides prescinde da separação das zeolitas. A matriz de cavidades nos lobos e nos
clastos de brechas de topo é rica em materiais devitrificados, na forma de zeolitas e argilominerais da
família das esmectitas, minerais com elevada capacidade de trocas catiônicas (CTC). As reservas são de
grande magnitude, dada a continuidade lateral dos derrames (dezenas de km). Em pequena parte as rochas
estão disponíveis como descartes de mineração de agregados para a construção civil e, em menor grau, de
gemas. O incremento da produção de areia de brita vem gerando um excedente de finos de britagem,
forma na qual os remineralizadores são empregados. Isto e a vizinhança das regiões de agricultura intensiva,
situadas na metade norte do RS, são fatos que apontam para a viabilidade do uso agrícola das rochas
vulcânicas do GSG. Os basaltos amigdalóides a zeolitas foram testados para retenção de composto
nitrogenados em dejetos de suinocultura, e já têm uso corrente como fração mineral de composto do tipo
adubo orgânico. Basaltos e dacitos encontram-se em processo de certificação agronômica.
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MINA BARCELOS UM DEPÓSITO EPITERMAL DA SUÍTE VAUTHIER,
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O Rio Grande do Sul sempre se caracterizou pela presença de cobre, onde minas de médio a pequeno
porte foram explorados em diversos lugares, sem mencionar as dezenas de ocorrências registradas na literatura.
No entanto nunca foi encontrado um granito ou vulcânica com características de depósitos do Tipo Pórfiro,
mesmo que a maioria dos pesquisadores coloquem esta como a principal afinidade para grande parte destas
ocorrências. A Mina Barcelos, onde foi explorado Au até o final do século XVIII, localiza-se no sudoeste do
Escudo Sul-Rio-Grandense (ESRG) e é uma das ocorrências da Suíte Vauthier. Está suíte compreende,
predominantemente, dacitos e riodacitos isótropos e porfiríticos, intrusivos no Complexo Granulítico Santa
Maria Chico e apresenta afinidade cálcico-alcalina a shoshonítica. Da Mina Barcelos sobrou o rejeito, onde é
possível observar intensa alteração hidrotermal e sulfetação. Esta pesquisa, parte do Trabalho de Conclusão da
primeira autora, tem por objetivo caracterizar as piritas desta mineralização, presente no rejeito e compará-las
com as demais ocorrências na Suíte Vauthier, através de análises em microssonda eletrônica. A mineralização,
no rejeito, está encaixada em veios de quartzo e carbonato, com intensa muscovitização, carbonatação,
sulfetação, silicificação e cloritização, tipos de alteração também presentes em outras áreas da suíte. Os minerais
opacos variam de pirita, calcopirita, esfarelita, galena, e, subordinadamente, hematita, molibdenita, covelita e
magnetita, caracterizando uma paragênese mineral para Pb, Zn, Cu, Mo e subordinadamente Ag e Au. Na rocha
encaixante da Mina Barcelos, a pirita é o único sulfeto abundante, sendo por isto o mineral utilizado neste
estudo. Os resultados das análises de microssonda indicam similaridades geoquímicas. As piritas dos diferentes
locais de coleta, apresentam enriquecimento de Au, Se, Mo e As e baixos teores de Co e Ni. No diagrama de Au
vs. As os resultados mostram que as piritas foram formadas em estágios epitermais, o que é também corroborado
com os dados e de litogeoquímica da Suíte Vauthier através das razões Sr/Y e V/Sc que indicam alta fertilidade
para depósitos do tipo Cu Pórfiro + Au dos magmas. Este resultado, associado às feições das rochas encaixantes,
classificadas como subvulcânicas demonstram que a suíte estudada é uma boa candidata para a fonte das
mineralizações de Pb, Zn, Cu, Mo, Ag e Au, e sua compreensão pode auxiliar no entendimento de um dos
grandes enigmas da geologia do Rio Grande do Sul.
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A BICICLETA COMO FERRAMENTA DE CAMPO: ESTUDO DE CASO NA REGIÃO
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O uso da bicicleta para percorrer grandes distâncias, de centenas até milhares de quilômetros, é uma prática
que crescentemente tem sido a opção de viajantes no mundo todo. É comum que tal atividade inclua regiões
de grande geodiversidade em seu trajeto, expondo o atleta a cenários e feições geológicas que facilmente
passariam despercebidos se a escolha do veículo fosse outra. O ritmo relativamente lento, aliado com a
possibilidade de parada em qualquer momento, dá a chance de análise e contemplação de estruturas litológicas,
mineralógicas, de fabric, deformacionais, conteúdo fossilífero, alterações topográficas, dentre outras. Mais
ainda, com um trajeto de grande extensão, feições regionais como relevos tectonicamente modificados e
mudanças de biomas e climas são percebidos com facilidade. No entanto, a bicicleta não se limita a uma
modalidade para o geoturismo, servindo também como uma útil ferramenta de campo para projetos de
reconhecimento e de pequena amostragem. Assim, foi elaborado um roteiro de cerca de 1460 km passando
pela região turística do norte da Patagônia argentina e chilena, partindo e finalizando em Puerto Montt/Chile,
passando por San Carlos de Bariloche/Argentina, percorrido em 15 dias com o uso de bicicletas. A escolha do
local buscou aliar tanto a riqueza da geodiversidade quanto a presença de infraestrutura cicloviária adequada,
aspecto que torna Chile e Argentina ótimas opções. Ao longo da rota, foram observadas e registradas
principalmente feições vulcanossedimentares e geomorfológicas, com destaque aos depósitos vulcanoclásticos
derivados da grande quantidade de vulcões ativos na região, tais como os estratovulcões Osorno e Villarrica. O
roteiro também incluiu produtos vulcânicos como disjunções colunares radiais, túneis de lava, relevo e
produtos glaciais e periglaciais, fósseis marinhos, litotipos metamorfizados, etc. Além do registro fotográfico,
foram coletadas pequenas amostras de material piroclástico e efusivo, predominantemente andesito-basaltos,
que foram posteriormente submetidas à análise petrográfica em laboratório. Ao longo do roteiro também foram
observados efeitos do convívio da população local com riscos dos fenômenos tectônicos e vulcânicos, tais
como erupções e maremotos. A comprovação dessa relação foi evidenciada na forma de ampla sinalização
instruindo a ação humana para o caso desses eventos, veículos e edifícios parcial ou totalmente destruídos por
derrames recentes, uso da geodiversidade local para fins turísticos e de explotação mineral e constante
monitoramento das atividades vulcano-tectônicas por meio de sensores de emissão de gases e sismógrafos.
Dessa forma, ficou evidente a mobilidade, capacidade de observação e contato únicos que a bicicleta possibilita
entre o ciclista e elementos da geodiversidade e do patrimônio geológico, tornando o veículo uma ótima
ferramenta de campo para a comunidade das geociências, além de um meio de entretenimento e manutenção
da saúde. Os resultados e conclusões obtidos, contudo, não se limitam ao caso estudado, podendo ser
generalizados para qualquer região que consiga aliar a segurança de circulação de bicicletas com a valorização
da geodiversidade local.
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A definição de categorias geológicas, tradução do termo original frameworks, é fundamental para
que um inventário seja representativo do patrimônio geológico de uma região. Trata-se do ordenamento,
fragmentação da área que se deseja inventariar. Este conceito é muito útil para sistematizar o levantamento
de geossítios que farão parte do inventário, uma vez que permite a identificação dos geossítios em um
contexto geológico e não de forma isolada. As categorias geológicas temáticas correspondem aos principais
temas que melhor representam a geodiversidade e a evolução geológica de um território. Para o estado do
Paraná as categorias geológicas foram definidas segundo critérios tectonoestratigráficos e geográficos, além
de se considerar também a subdivisão por litotipos principais e idades. Em termos efetivos, utilizou-se o
conceito de províncias estruturais, que permite dividir o território brasileiro em grandes compartimentos
geológicos geneticamente coerentes. A adoção deste critério visou também à facilidade de futura unificação
de inventários estaduais para a elaboração de um inventário do patrimônio geológico brasileiro. O substrato
do estado do Paraná é constituído por três desses grandes compartimentos, subdividos internamente segundo
sua diversidade geológica: 1) Província Serra do Mar, dividida em a) rochas do embasamento Arqueano e
Paleoproterozóico, b) rochas supracrustais, c) granitoides pré-Cambrianos, d) rochas vulcanossedimentares,
e) rochas da Província Magmática do Paraná, f) rochas alcalinas e g) sedimentos cenozoicos e processos
geológicos; 2) Província Bacia do Paraná, dividida em a) Bacia do Paraná, b) rochas da Província Magmática
do Paraná, c) Bacia Bauru, d) sedimentos cenozóicos e processos geológicos; e 3) Província Costeira,
compreendendo sedimentos cenozoicos e processos geológicos. A designação de Província Serra do Mar foi
escolhida, em detrimento de Província Mantiqueira, pois o nome Mantiqueira pode remeter à porção sudeste
do Brasil. Para o inventário paranaense considerou-se mais adequado o nome Serra do Mar, por sua maior
identidade regional com o território. Todavia, mantém a equivalência com a Província Mantiqueira. A
subcategoria sedimentos cenozoicos e processos geológicos, presente em todas as categorias, corresponde a
depósitos sedimentares predominantemente fluviais e costeiros, já os processos geológicos referem-se à
esculturação do relevo e demais processos geológicos ativos presentes na porção geográfica referente a cada
província. Considera-se, por fim, que a divisão do território por categorias geológicas, baseadas em
contextos geológicos, mostrou-se a mais adequada. Parte dos geossítios possui multiplicidade de temas ou
feições de interesse. O uso do critério de áreas de conhecimento da Geologia, como por exemplo,
estratigrafia, sedimentologia, paleontologia, traz problemas de desvinculação lógica entre locais escolhidos
representação da história geológica e processos, além de eventualmente criar heterogeneidade da distribuição
e representatividade na seleção dos geossítios de excepcional relevância, para comporem o patrimônio
geológico do estado.
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A bacia hidrográfica do rio Camaquã, localizada na porção central do Estado do Rio Grande do Sul, ocupa uma
área de cerca de 22 mil km² e abrange, parcial ou integralmente, 28 municípios. Essa região, que pertence às
províncias geomorfológicas Escudo Sul-rio-grandense e Planície Costeira, além de possuir notável diversidade
geológica, fundamental para o entendimento da história evolutiva da Terra, detém aspectos naturais importantes,
sobretudo paisagísticos e turísticos, que são englobados pelo conceito da geodiversidade. O potencial
geoturístico dessa região pode ser atestado pela formalização da proposta, por parte do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM), de criação do geoparque Guaritas-Minas. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique
Luis Roessler (FEPAM), instituição responsável pela gestão ambiental no RS, vem auxiliando a execução da
presente pesquisa com vistas a incorporar o patrimônio geológico como elemento importante a ser considerado
na análise de viabilidade ambiental de empreendimentos que possam descaracterizar significativamente a
paisagem. Este trabalho, além de contribuir para a conservação do patrimônio geológico gaúcho, traz reflexos
positivos sobre a biodiversidade e os processos ecológicos dependentes do meio físico. De acordo com o Plano
de Recursos Hídricos, publicado em 2018, a área da bacia hidrográfica do rio Camaquã é subdividida em cinco
unidades de planejamento e gestão, utilizando o relevo, o clima, a vegetação, a relevância ambiental, o tipo de
ocupação antrópica e uso do solo como critérios de agrupamento de espaços territoriais. Para este projeto foram
selecionadas as unidades do Alto e Médio rio Camaquã devido ao alto potencial geoturístico. No intuito de
expandir geograficamente a abrangência de inventários realizados anteriormente na região do Alto rio Camaquã
e, também, inventariar novos sítios no Médio rio Camaquã, foram selecionados como área de estudo os
municípios de Pinheiro Machado, Piratini, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Amaral Ferrador e Dom Feliciano. Os
procedimentos metodológicos contemplaram revisão bibliográfica da geologia e geomorfologia, local e regional,
levantamento de dados econômicos e turísticos, consulta aos governos municipais e moradores identificados com
a história e o turismo local e busca de monumentos naturais em imagens de satélite, disponíveis na plataforma
digital Google Earth Pro. Após identificação de geossítios potenciais em imagens de satélite, foram elaborados
roteiros de visitação dos pontos pré-selecionados. Em campo foi possível reconhecer tais locais, suas condições
de acesso e realizar o levantamento de dados primários. Posteriormente, com o auxílio do aplicativo Geossit,
desenvolvido pela CPRM, foi procedida a quantificação dos sítios e, consequentemente, a determinação da sua
relevância frente ao patrimônio geológico regional, nacional ou internacional. Por conseguinte foi possível obter
locais prioritários para a conservação, incluindo a Pedra das Torrinhas em Pinheiro Machado e o Paredão em
Encruzilhada do Sul.
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A integração de resultados da interpretação de produtos de sensores remotos e de estudos geológicos de
falhas e fraturas em escala mesoscópica na Região da Tríplice Fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai), com
fundamentos morfotectônicos e morfoclimáticos proporcionou a elaboração de um modelo de evolução
geológica para a área das Cataratas do Iguaçu. Essa região tem história longa de fragmentação continental,
com registros de formação de zonas de falhas e fraturas nas direções WNW-ESE, NW-SE, N-S e NNE-SSW,
durante o Cretáceo e o Paleogeno. Os desnivelamentos de blocos rochosos provocados pela reativação das
falhas de direções NNE-SSW e NW-SE, ao longo do Mioceno e Plioceno, geraram os principais sistemas de
serras que se sobressaem na paisagem atual, a leste e a oeste do vale do Rio Paraná. As orientações dos rios
maiores da rede de drenagem passaram a ser fortemente controladas e modificadas por essas falhas
geológicas. No Pleistoceno, novas falhas foram formadas nas direções NNE-SSW e N-S, e secundariamente
NW-SE. Na Região da Tríplice Fronteira aconteceu o soerguimento de blocos que se estendem por mais de
100 Km na direção NNE-SSW, até a foz do Rio Piquiri. No interior do bloco maior, o Rio Paraná está
escavando as rochas, adaptando-se ao novo nível de base. Nos limites dos blocos, ao longo das zonas de
falhas principais de direções NNE-SSW e N-S, formaram-se degraus que passaram a funcionar como
barragens naturais, resultando no represamento de tributários que descem em direção ao Rio Paraná. Assim se
formou a anomalia de drenagem em cotovelo na foz do Rio Iguaçu, onde estão as Cataratas do Iguaçu. A
história geológica dessa anomalia de drenagem pode ser resumida em quatro etapas: 1- O deslocamento
vertical gradual dos blocos rochosos ao longo das falhas gerou discretos degraus nos basaltos capazes de
bloquear e desviar o fluxo de água do rio Iguaçu que descia para sudoeste, quando o clima era frio e seco,
compatível com um período glacial. O novo canal se encaixou ao longo da falha principal, onde se
encontram atualmente a “Garganta do Diabo” e o cânion, e o fluxo do rio foi desviado para noroeste; 2 – As
correntes fluviais iniciaram a escavação do novo canal seguindo a direção da falha à jusante da barragem. A
água represada à montante invadiu gradativamente as margens, formando um meandro em “U” com largura
superior a 1.000 m; 3 - A história geológica evoluiu a partir da formação de novas falhas na área situada a
oeste da “Garganta do Diabo” e a anomalia de drenagem completou a sua configuração em “U”. A partir
desse momento, no limite Pleistoceno-Holoceno, o clima começou a mudar para quente e úmido, a Mata
Atlântica avançou sobre as savanas, enquanto os mamíferos gigantes começaram a ser extintos durante a
chegada dos humanos na América do Sul; 4 – A água continua escavando o cânion e a erosão atual toma
conta das principais modificações da paisagem com aprofundamento e recuo da “Garganta do Diabo”. O

principal motor responsável pela formação e reorganização das paisagens na Região da Tríplice
Fronteira corresponde ao deslocamento da placa Sul-Americana para oeste a partir do Mioceno e à
intensificação da colisão com a placa de Nazca, resultando, respectivamente, na expansão do oceano
Atlântico e ampliação da Cordilheira dos Andes.
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O terroir vitivinícola caracteriza uma área em que aspectos naturais e culturais influenciam a tipicidade
dos vinhos. Exemplos emblemáticos do mundo como Borgonha, Canárias, Açores, Vale do Douro, África do Sul
e Califórnia relacionaram o terroir com as rochas, relevo e solos. Atualmente, algumas áreas no Brasil têm sido
estudadas para reconhecer áreas de indicações geográficas, melhorar a qualidade dos vinhos brasileiros e buscar
competitividade mercadológica. No estado do Rio Grande do Sul, o maior produtor de vinho do Brasil é a região
vinícola da Serra Gaúcha, que é reconhecida por abranger indicações geográficas, como a denominação de origem
“Vale dos Vinhedos” e indicações de procedência Monte Belo, Pinto Bandeira, Farroupilha e Altos Montes. Além
destas, existem novas áreas vitícolas no Rio Grande do Sul, dentro das regiões vitivinícolas Campanha e Serra do
Sudeste. A Campanha está buscando o reconhecimento como IG, com o suporte da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Embrapa Uva e Vinho, tendo estudos multidisciplinares. A Embrapa Uva e Vinho tem
estudado as regiões produtoras de vinho brasileiras, desde aspectos enológicos e agronômicos, sociais e históricos
e também pelo emprego de geotecnologias, enfocando aspectos de geomorfologia, geologia e solos por meio de
técnicas de sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas. O objetivo deste trabalho foi investigar
o relevo em cada unidade geológica, a fim de avaliar sua favorabilidade para o terroir vitivinícola sob os aspectos
do meio físico, importantes para a videira, como declividade, altitude e exposição solar e a quantificação destes
em cada unidade litoestratigráfica. O modelo digital de elevação – MDE foi utilizado para classificar e analisar
estes aspectos num sistema de informações geográficas – SIG no programa gratuito gvSIG. A integração de dados
geológicos e de relevo gerou critérios de superfície dos terrenos para a região da Encruzilhada do Sul, importante
produtora de Vitis vinífera para vinhos de qualidade e exportação da região vitivinícola Serra do Sudeste. A
principal área em unidade litoestratigráfica, com terreno mais favorável (relevo), foi observado na Suíte Intrusiva
"Encruzilhada do Sul" - Granito "Encruzilhada", principalmente na altitude 350-400 m, porém, outras unidades
litoestratigráficas tem adequação dentro dos aspectos do relevo analisados. Geralmente, as áreas adequadas para
viticultura apresentadas neste estudo coincidem com o zoneamento recomendado como adequado para a viticultura
feita por pesquisas prévias em levantamentos de solo. Por outro lado, essas áreas também coincidem com vinhedos
plantados desde a década de 1970 na região. No entanto, o estudo indica que esta área pode ser ampliada para a
produção em outras áreas favoráveis. Como resultado, este estudo indicou áreas que possuem atributos de relevo
favoráveis à viticultura em cada unidade litológica e sua capacidade de contribuir para o terroir do vinho no Brasil.
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A pouca literatura voltada para a quantificação de patrimônio geológico brasileiro foi, em geral,
desenvolvida utilizando métodos criados para inventários de países europeus, cuja realidade é distinta da
encontrada no Brasil, principalmente nos aspectos geográficos, socioeconômicos, de escala, legislação
específica, incluindo-se até problemas relacionados à segurança dos visitantes. Diante deste quadro foi elaborado
um método para aplicação no estado do Paraná, após revisão crítica minuciosa, e passível de ser aplicado em
outros estados brasileiros, em especial do sul e sudeste, devido a suas semelhanças nos diversos aspectos citados.
A parte de análise qualitativa foi criada com base em inventários desenvolvidos na Espanha e em Portugal, além
do aplicativo GEOSSIT, pioneiro na integração na base de dados dos geossítios no Brasil. A adaptação do
método, ora proposto, tem como objetivo agrupar informações sobre o geossítio de forma objetiva e de fácil
registro por pesquisadores de diversas áreas. Reúne informações sobre a localização, composição, possíveis
interesses e demais informações úteis para a obtenção de dados da parte quantitativa, que foi adaptada de método
desenvolvido para a região de Cajón del Maipo, no Chile. Este método propõe novas abordagens interessantes,
tal como a avaliação da fragilidade do geossítio, que permite estabelecer uma classificação de prioridades para a
conservação. No método em revisão aqui discutido, foram adotados 23 parâmetros a serem avaliados entre
alternativas com valores de 1, 2 e 4 pontos. Cada parâmetro conta com um peso em relação aos demais dentro
das grandes categorias de: valor científico, didático, turístico e vulnerabilidade. Diferente do GEOSSIT o
método aqui proposto não gera um ranking de geossítios de relevância, uma vez que os geossítios avaliados já
passaram por uma seleção pelo método Delphi, onde especialistas das áreas em que o estado foi
compartimentado avaliaram os potenciais geossítios e apontaram os de maior relevância. As principais
diferenças em relação ao GEOSSIT referem-se à divisão da fragilidade em natural e por ação antrópica; adição
da segurança natural e social em relação aos riscos a que se expõem os visitantes, como desmoronamentos e até
assaltos; a possibilidade de indicação da necessidade de um estudo de capacidade de carga para prevenir ou
mitigar impactos ambientais causados pelo uso do geossítio; diferença na distribuição de peso atribuído aos
parâmetros; e por fim a vulnerabilidade que foi dividida em baixa, média, alta e muito alta, com esse último
indicando necessidade de ações imediatas para conservar o patrimônio geológico. O método em discussão faz
parte de pesquisa de doutorado em desenvolvimento pela primeira autora, sobre o primeiro inventário
sistemático do patrimônio geológico do estado do Paraná.

389

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DA ‘APA DA
ESCARPA DEVONIANA’ EM PONTA GROSSA/PR E UMA ESTRATÉGIA DE
GEOCONSERVAÇÃO NOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ
Maysa Folmann¹, Gilson Burigo Guimarães²
¹Universidade Estadual de Ponta Grossa, maysafolmann@gmail.com
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A Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana é a maior unidade de conservação do Paraná,
tendo sido criada em 1992 para assegurar o limite natural entre o Primeiro e o Segundo Planalto paranaense,
materializado por uma escarpa sustentada por rochas da Formação Furnas, além de parte do ecossistema singular
característico dos Campos Gerais. Esta região é considerada única em termos de sua geodiversidade, assim como
por sua biodiversidade e seu patrimônio cultural, justificando o elevado interesse de sua proteção. Por ser uma
unidade de conservação de uso sustentável, esta APA admite ocupação e exploração dos recursos naturais, desde
que respeitadas as normas do seu Plano de Manejo. Com o atraso desta ação fundamental, concretizada muitos
anos após a criação da unidade, em 2004, verifica-se uma profunda degradação do patrimônio natural pelo acúmulo
de práticas indevidas dos setores agrossilvipastoril e da mineração, configurando uma péssima gestão territorial.
Recentemente, os conflitos acerca do uso inadequado dos recursos naturais se tornaram ainda mais evidentes, seja
na composição desequilibrada de seu conselho gestor, que privilegia setores privados ligados ao uso da terra, ou
então no projeto de lei que previa a redução da unidade. Este quadro ressalta a constante ameaça ao patrimônio
natural dos Campos Gerais, assim como aos serviços geo/ecossistêmicos prestados. O presente trabalho visa a
realização de um inventário do patrimônio geológico da APA da Escarpa Devoniana dentro dos limites de Ponta
Grossa (PR), inserido em uma proposta de geoconservação regional. O município apresenta rica geodiversidade,
dada pelo seu contexto geológico que engloba porções do embasamento, como o Complexo Granítico
Cunhaporanga e o Grupo Itaiacoca, além de unidades litoestratigráficas da Bacia do Paraná, destacando-se a
Formação Furnas. A evolução tectônica (em especial relacionada ao Arco de Ponta Grossa), estruturas
sedimentares, ocorrências fossilíferas, sistema cárstico em rochas siliciclásticas e feições geomorfológicas
peculiares são aspectos marcantes da geodiversidade da região, evidenciados em determinados sítios geológicos.
Estes locais apresentam valor científico e didático, além de outros como o cultural, estético, funcional e econômico,
justificando ações para sua conservação. O inventário destes sítios representa a etapa inicial de uma estratégia de
geoconservação, incluindo também identificação, caracterização e sua avaliação. A valoração quantitativa dos
geossítios é fundamental para que se possam definir prioridades e estratégias na gestão e no uso sustentável do
patrimônio geológico, sendo possível incorporar a geoconservação nas políticas de criação e gestão de áreas
protegidas, como nas unidades de conservação. Espera-se, com este trabalho, que o conhecimento científico acerca
da geodiversidade dos Campos Gerais possa incentivar a divulgação da relevância de seus elementos de maneira
acessível à população em geral, habitantes e visitantes, através de programas educativos formais e não formais,
articulados a práticas sustentáveis de turismo em áreas naturais.
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O Student Chapter AAPG UFSC é o primeiro Capítulo Estudantil do curso de Geologia da
Universidade Federal de Santa Carina. Ele tem o objetivo de alcançar o aluno graduando ou pós graduando a
se familiarizar com a área Geológica de Petróleo e com o mercado. O Student Chapter foi desenvolvido para
dar aos alunos a oportunidade de conhecer profissionais da área e discutir opções de carreira relacionada à
Geologia de Petróleo e Gás e outras áreas de interesse. O objetivo principal é fornecer um veículo para uma
melhor comunicação entre os estudantes, a universidade e profissionais de Geologia de Petróleo e Gás. O
AAPG UFSC é um meio eficaz de oferecer em primeira mão uma discussão factual sobre a situação atual de
energia, o papel da geologia na sociedade e, mais importante, a carreira geológica. Vinculado à Sociedade
Americana de Geologia de Petróleo, AAPG, o Chapter foi criado no ano de 2018 sem fins lucrativos e fez
parte do grande marco de geologia de Santa Catarina, onde proporcionou a vinda de profissionais de geologia de
outros países como Áustria e Colombia, além de outros participantes do Brasil. Presidido por Thayná
Guimarães, o Student Chapter tem o intuito de fomentar a pesquisa em geociências e ampliar os
conhecimentos dos estudantes de graduação. Graças ao apoio da coordenação do curso de Geologia, o Capítulo
está crescendo em busca de excelência. No decorrer do ano, a Universidade Federa de Santa Catarina foi
apresentada para empresas através de eventos com presença de palestrantes internacionais e nacionais, além de
WEBNAR com palestrantes renomados na área. Também foram realizadas arrecadações de materiais escolares
para doação em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. Além disso, graças ao projeto, alunos foram
treinados para competir do IBA (**). Através de bolsas, a AAPG proporciona oportunidades de viagens,
visitas em congressos, assistência financeira a estudantes de pós-graduação, competições e afins. Dessa forma
acredita-se que a instituição terá um grande impacto no desenvolvimento de recursos minerais e de energia
relacionadas à geologia de petróleo e ambiental. Em um ano novos integrantes foram acolhidos e a equipe de
alunos participantes foi ampliada, para dessa forma mostrar para outros alunos que são capazes de conhecer
todos os meios da geologia, inclusive aqueles que possuem um mercado tão restrito. Devido a necessidade de
conhecimento, falta de estrutura e novos meios de comunicação para a Universidade, os alunos da UFSC se
juntaram para abrir as portas para o Brasil e para o mundo, e assim, desenvolver projetos e mostrar que temos
a capacidade de competir profissionalmente com graduandos de outras universidades e temos a capacidade de
obter conhecimento dentro e fora da universidade.
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UMA NOVA PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL:
PROVÍNCIA ESPELEOLÓGICA DOS VULCANITOS ÁCIDOS SERRA GERAL
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A Formação Serra Geral (Jsup – Kinf) representa uma grande ocorrência de rochas vulcânicas no sul
do Brasil e localiza-se na Bacia do Paraná. É constituída por um pacote inferior de rochas vulcânicas de
composição predominantemente básica (basaltos) e um pacote superior, em volumes menores, de vulcanitos de
composição ácida (riolitos, riodacitos e dacitos). Em certas regiões do estado do Rio Grande do Sul, ocorrem
grandes cavidades no contato entre os derrames basálticos inferiores e os derrames ácidos superiores,
denominadas informalmente de cavernas basais. A pesquisa deste tipo de caverna foi desenvolvida
ao longo dos últimos quatro anos e permite propor na sua área de ocorrência uma província espeleológica,
denominada “Província Espeleológica dos Vulcanitos Ácidos Serra Geral”. As cavernas foram encontradas por
meio de trabalho de campo com o uso de equipamento espeleológico apropriado, prospecção digital e
entrevistas com moradores da região. A Província abrange a área entre as rochas ácidas do altiplano vulcânico
e as rochas sedimentares gondwânicas ao sul. A dissecação da borda do altiplano vulcânico e a consequente
formação de vales expõe o contato entre os vulcanitos ácidos e básicos, e assim, as cavernas basais. As
cavernas distribuem-se entre as cidades de São Francisco de Paula e Candelária. O eixo leste-oeste da
Província possui aproximadamente 250 km de extensão e o eixo norte-sul, na porção mais larga, 80 km. A área
total possui ao redor de 14 mil km². Nesta Província foram encontradas, até o momento, cerca de 60 cavernas
basais que podem alcançar mais de 100 m de profundidade, 30 m de largura e 5 m de altura. Algumas cavernas
apresentam-se bem preservadas, apesar de que a maioria delas apresentam-se preservadas apenas em parte
devido aos processos de colapso dos paredões de rocha causados pelos vulcanitos ácidos. Presume-se que há
uma quantidade maior dessas cavernas na área que ainda não foram localizadas, tendo em vista a grande
dificuldade de acesso às regiões escarpadas dos vales dissecados. Nos vulcanitos básicos da província,
ocorrem algumas poucas e pequenas cavernas rasas, formadas pela drenagem de lobos de lava. Nas rochas
vulcânicas ácidas, também ocorrem algumas cavernas, formadas pelo deslizamento de blocos ao longo dos
paredões e pelo empilhamento de blocos caídos, além de raras pequenas cavernas na porção maciça ou
nos níveis vesiculares superiores dos derrames. Os dados obtidos sugerem que esta Província ocorre na
região em que concentram a maior quantidade de cavernas de grande porte no estado do Rio Grande do
Sul, com exceção de algumas poucas cavernas em rochas siliciclásticas, como em Nova Esperança do
Sul. Como resultado final, foi produzido um mapa que delimita a província e faz o georreferenciamento das
cavernas encontradas. Esse mapa tem a importância de orientar futuras prospecções espeleológicas e definir
novas províncias que possam orientar pesquisas de cavernas dos mais diversos tipos no Rio Grande do Sul.
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Situada no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, Torres apresenta belas paisagens, sendo
possível contemplar uma variedade de atrativos naturais como dunas, lagoas e morros testemunhos. Os
principais processos geológicos que modelam esta região são relacionados a ação dos ventos e as subidas e
descidas do nível do mar, ocorridas desde o Pleistoceno até os dias atuais. Os Morros Testemunhos são formados
por rochas vulcânicas da Formação Serra Geral e arenitos eólicos da Formação Botucatu, sendo estas rochas
datadas do Jurássico e Cretáceo e possuem boa exposição em diversos locais ao longo da beira mar. Torres é
amplamente visitada ao longo ano, mas principalmente nos meses de verão a região tem um significativo
crescimento populacional, atingindo aproximadamente 500% de visitantes em relação à média da população
permanente do município. Devido a sua Geodiversidade e constante fluxo de visitantes, Torres é um dos
principais municípios que compõem o Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Este projeto contempla
sete municípios situados na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tem como principal
objetivo apoiar o desenvolvimento regional de modo cultural, econômico e ambientalmente sustentável por meio
do Geoturismo. Neste município, o Geoparque vem contribuindo com o aumento da conscientização da
população local sobre a importância de conservar e valorizar o patrimônio geológico da região, inserindo-o nas
estratégias de conservação da natureza, educação e promoção do turismo. Estas ações envolvem a realização de
palestras, exposições itinerantes, treinamentos e participações em eventos culturais e científicos. Recentemente
foi elaborada uma exposição sobre a diversidade cultural, ambiental e geológica da região do geoparque, com
destaque aos atrativos de Torres. A riqueza geológica de Torres também tem sido divulgada desde 2009, por
meio das atividades do grupo GeoRoteiros que busca disseminar o conhecimento geológico do estado do Rio
Grande do Sul, contribuindo no incentivo ao turismo e a conservação ambiental. Neste trabalho, apresentamos o
projeto de parceria envolvendo a prefeitura de Torres, o geoparque e o grupo GeoRoteiros, que tem por objetivo
instalar placas explicativas acerca das evoluções geológicas dos Morros Testemunhos e da Planície Costeira.
Estão sendo planejadas a instalação de 10 placas distribuídas ao longo da praia, constituídas de figuras e textos
explicativos com linguagem simples e de fácil entendimento para o público leigo em geologia. As informações
expostas nas placas serão apresentadas de modo resumido, caso o leitor tenha maior interesse será exposto um
QR Code que tem como destino os websites das instituições organizadoras que possuem maiores informações e
vídeos explicativos sobre os geossítios. Estas atividades propostas para Torres servirão como um projeto piloto
que nos próximos anos será também realizado nos demais municípios que compõem o Geoparque.
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CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DO “SÍLEX” UTILIZADO COMO
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O município de Taió, no leste do Planalto Meridional de Santa Catarina, abriga sítios arqueológicos,
dentre eles, o sítio INDUMA SC-TA-19 estudado pelo Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP), que catalogou
artefatos líticos de sílex. Na área estudada encontram-se representadas unidades geológicas da Bacia do Paraná,
sendo que ocorrem rochas sedimentares desde o topo do Grupo Itararé (Formação Rio do Sul), até o Grupo Passa
Dois. Localmente estes grupos estão associados a rochas intrusivas da Formação Serra Geral e sedimentos
continentais quaternários. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi caracterizar os artefatos de sílex, definir sua
a área fonte e origem geológica, a partir de estudos de campo, petrografia, microscopia eletrônica de varredura e
análises química semi-quantitativa (microanálise química com espectrômetro de raios-X por dispersão de energia
- EDS e microanálise química com espectrômetro por dispersão em comprimento de onda - WDS). Com o
intuito de realizar as análises foram confeccionadas lâminas petrográficas das amostras de artefatos
arqueológicos, pontas de flecha e facas, arquivados no IAP, referentes ao sítio arqueológico INDUMA SC-TA19 e das amostras coletadas em campo. A comparação entre os dados obtidos permitiu o desenvolvimento de
hipóteses sobre o contexto geológico da fonte do sílex na região de Taió. Nas campanhas de campo foi
constatada a existência de um nível de sílex, com cerca de 35 cm de espessura, lateralmente contínuo, em um
contexto sedimentar, pertencente a sequência sedimentar da Bacia do Paraná, sendo este nível a área-fonte do
sílex utilizado nos artefatos arqueológicos. A análise petrográfica revelou que este sílex é rico em bioclastos
oriundos da concentração de carapaças de foraminíferos, radiolários e bivalves, típicos de ambiente marinho. A
composição química, obtida com as análises de MEV, demonstrou que o sílex apresenta proporções de carbonato
de cálcio, óxidos e hidróxidos de ferro e alguma matéria orgânica. A metodologia empregada permitiu definir a
origem do sílex ligada a diagênese sofrida pelos sedimentos da Bacia do Paraná, o que é observado devido à
presença de bioclastos que são exclusivamente compostos de carbonatos, mas que neste caso encontram-se
substituídos por sílica amorfa e calcedônia, contornados por material opaco, provavelmente matéria orgânica.
Considerando o contexto arqueológico, a hipótese vigente, de que a área-fonte do sílex utilizado no sítio
INDUMA SC-TA-19 poderia estar afastada, necessitando que os habitantes empreendessem longas distâncias
para a coleta, foi desconsiderada, uma vez que o trabalho de campo revelou um afloramento próximo ao sítio,
com material idêntico ao encontrado nos artefatos líticos. Assim se supõe que, a presença da matéria-prima em
relativa abundância, seja um dos motivos pelo qual os habitantes do sítio INDUMA SC-TA-19 e dos outros 25
sítios vizinhos permaneceram tanto tempo na região, já que há sítios arqueológicos datados em 8.000 anos AP e
4.000 anos AP.
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O projeto ‘Caçapava Geoparque’, integrado por UFSM, Unipampa, Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e
AGEOTUR, tem como objetivo reunir iniciativas de geoeducação, geoconservação e geoturismo, novas ou já em
curso no município de Caçapava do Sul, no sentido de preparar uma futura candidatura à certificação como
UNESCO Global Geopark. Nesse processo de construção de uma estratégia de geoparque, reserva-se um papel
muito importante para as preguiças-gigantes, principal fóssil representante da megafauna do Pleistoceno na região
e no município. Fragmentos fósseis e exemplares quase completos de preguiças dos gêneros Lestodon,
Eremotherium e Megatherium foram localizados em pelo menos três arroios caçapavanos: (a) no Arroio Seival,
no sul do município; (b) no Arroio Pessegueiro, junto à Serra de Santa Bárbara, em localidade conhecida como
‘passo do megatério’; e (c) em um pequeno afluente do Arroio Carajá, informalmente nomeado ‘Arroio do
Lestodon’. Diversas iniciativas de geoturismo, educação geopatrimonial e empreendedorismo em Caçapava do Sul
já utilizam as preguiças-gigantes, e certamente serão incorporadas ao projeto ’Caçapava Geoparque’. O ‘geo.dia’,
evento anual de extensão e educação não-formal promovido por UFSM, Unipampa, UFPel e Prefeitura de
Caçapava do Sul, na praça central da cidade, que terá sua 5ª edição em 2019, traz uma série de atrações relacionadas
a esses animais da megafauna: (1) a tradicional ‘caixa de areia’, onde as crianças procuram réplicas das garras da
preguiça-gigante, depois pintam outras réplicas e as levam como souvenir; (2) um quebra-cabeças com uma
ilustração do mamífero, montado sobre peças de um tapete em EVA (etil-vinil-acetato); (3) um jogo de tabuleiro
com a temática da megafauna e das características da preguiça-gigante; e (4) a exibição de fragmentos fósseis no
Museu Lanceiros do Sul, que fica posicionado em frente ao local do evento. Além disso, empresários locais têm
explorado a temática da preguiça-gigante em ‘geoprodutos’, como é o caso recente de uma cerveja artesanal
temática. Por fim, no sentido de valorizar esse elemento da geodiversidade durante o ano todo, uma escultura em
tamanho natural da preguiça-gigante foi instalada no acesso ao campus Caçapava do Sul da Unipampa, como parte
do acervo do ‘Jardim da Geodiversidade Professor Maurício Ribeiro’, novo espaço ao ar livre de educação e
turismo. Espera-se, com todas essas iniciativas, um incremento no conhecimento e na conscientização da
população local e dos visitantes sobre a importância desse singular geopatrimônio, além de um importante aporte
ao projeto ‘Caçapava Geoparque’. [apoiado pelo Projeto Fapergs Pró-COREDES Campanha 16/2551-00003831].
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A Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina constitui a melhor exposição da Bacia do Paraná, pois através
desta escarpa é possível percorrer um registro estratigráfico de mais de 150 milhões de anos em apenas 17
quilômetros. A importância deste conjunto de camadas vai muito além do conhecimento geológico. O
Grupo Itararé formado em ambiente periglacial constituindo extensos paredões de varvitos com clastos
caídos é explorado para revestimento em Trombudo Central-SC. O Grupo Guatá, com grande diversidade de
paleoambientes transicionais, contém os carvões da Formação Rio Bonito, largamente explorados nos
municípios de Criciúma (desde 1827), Siderópolis e Lauro Muller. O maior aquífero do mundo, o Guarani
formado por depósitos de dunas arenosas do deserto Botucatu (Grupo Passa Dois) tem importante recarga no
estado de Santa Catarina e por fim, o maior derrame de platô do mundo, da Formação Serra Geral recobre todo
o oeste catarinense. Entretanto, apesar da sua relevância e do roteiro geológico com 18 marcos de
concreto, este patrimônio geológico não é devidamente reconhecido, tendo muitos destes marcos sido
encobertos ou removidos. Isto motivou a criação do programa de extensão intitulado “Acervo de Rochas
do Estado de Santa Catarina”, desenvolvido por dois anos na Universidade do Estado de Santa Catarina com
objetivo de proteger, valorizar e divulgar não só este sítio geológico, mas também o acervo do Laboratório de
Geologia e Mineralogia do Departamento de Geografia da UDESC. Este programa se constituiu em 04 projetos.
O primeiro projeto consistiu em organizar, catalogar e espacializar as amostras existentes no acervo, para
posteriormente selecionar áreas alvo para a coleta de exemplares de outras unidades representativas da
geologia do estado. A segunda ação consistiu de eventos de divulgação aberto ao público, com 04
geólogos convidados. Para complementar, foram produzidos folders (mil unidades), contendo breves
explicações sobre o programa de extensão, o laboratório e a geologia do estado e, catálogos (22
unidades) com fotografias artísticas e explicações das amostras mais importantes do laboratório. O terceiro
projeto consistiu na elaboração e aplicação de um minicurso, acompanhado de oficina de Interpretação de Mapas
Geológicos para graduandos de diferentes cursos. Por fim, a última ação consistiu na construção e aplicação de
oficinas para estudantes de escolas de nível fundamental e médio sobre a geologia do estado. A primeira
escola contemplada foi do município de Lauro Müller, na Serra do Rio do Rastro e as demais em Florianópolis,
tendo envolvido cerca de 1.500 estudantes. Além de um trabalho árduo de pesquisa e organização do acervo, o
planejamento e elaboração de apresentações para escolas atingiu o principal objetivo de divulgar para proteger e
valorizar o patrimônio geológico. O programa de extensão possibilitou a disseminação do conhecimento e
despertou o interesse tanto da comunidade externa à universidade quanto dos discentes dos dois cursos de
Geografia (licenciatura e bacharelado). Mesmo depois de findado o programa, algumas ações continuam, como as
oficinas para escolas e aquisição de amostras para o acervo.
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O ‘GEO.DIA’ COMO ALAVANCA PARA O PROJETO ‘CAÇAPAVA GEOPARQUE’
(CAÇAPAVA DO SUL, RS, BRASIL)
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O objetivo do presente resumo é divulgar o ‘GEO.DIA’, evento de extensão universitária e educação não-formal,
com vistas à promoção e valorização da geodiversidade e do patrimônio natural de Caçapava do Sul. A substancial
geodiversidade presente no território de Caçapava do Sul, e que se reflete em seus ambientes e paisagens, rendeu
ao município o título oficial de ‘capital gaúcha da geodiversidade’ (Lei Estadual 14.708, de 15 de julho de 2015).
Na busca de sensibilizar a população para um novo olhar, ou seja, um (re)conhecimento e um (re)entendimento de
seu patrimônio natural, foi idealizado o ‘GEO.DIA’, que já ocorre anualmente desde 2015, sempre em novembro,
como resultado de uma parceria entre a UFSM, a Unipampa, as secretarias municipais de Cultura/Turismo e
Educação e, mais recentemente, também a Associação para o Desenvolvimento do Geoturismo em Caçapava do
Sul (AGEOTUR). Durante o ‘GEO.DIA’, na Praça Rubens da Rosa Guedes (Praça da Matriz), além de atividades
que focalizam a preguiça-gigante (relatadas em outro resumo neste evento), são realizadas as seguintes atividades:
(a) mostra de rochas, minerais e equipamentos de trabalho dos geocientistas; (b) mostras de imagens de satélite
3D; (c) exposições fotográficas, tanto convencionais quanto em 3D; (d) oficinas de pintura relacionadas aos cactos,
elemento vegetal importante em Caçapava do Sul; (e) planetário itinerante e amostras de meteoritos; (f)
caminhadas geo-temáticas pela zona urbana, incluindo as muralhas de granito do Forte Dom Pedro II; e (g)
excursões para os principais geomonumentos do município, as Minas do Camaquã, as Guaritas e a Pedra do
Segredo, guiadas por geocientistas e outros profissionais. Para 2019, os organizadores planejam um novo formato
para o evento, a ser realizado em dois dias, em uma sexta-feira e um sábado do final de novembro, no sentido de
integrar também atividades noturnas ligadas à astronomia, valorizando assim mais um aspecto em que Caçapava
do Sul se destaca: a escuridão de seu céu noturno, livre de poluição lumínica. Ressalta-se ainda que o ‘GEO.DIA’
compõe um conjunto mais abrangente, mas coerente, de atividades de conhecimento, valorização e conservação
da natureza, de educação para a ciência e para o patrimônio, e de estímulo ao (geo)turismo sustentável, realizadas
no município pelas entidades parceiras. Espera-se que a atividade seja uma das alavancas principais para a
construção, implantação e consolidação de uma estratégia tipo geoparque/geopark, atualmente em fase
embrionária: o projeto ‘Caçapava Geoparque’. [projetos apoiados por recursos de Editais FIEX da UFSM e editais
PROEXT da Unipampa]
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O debate sobre o conceito de paisagem é um tema antigo, e desde a sistematização da Geografia como
ciência no século XIX, vem sendo debatido de forma intensa para compreender as relações naturais e sociais de
um determinado espaço. Os geógrafos tradicionalmente diferenciam a paisagem natural da paisagem cultural,
onde a paisagem natural refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, solo, rios e lagos, enquanto a
paisagem cultural, humanizada, inclui todas as ações antrópicas feitas pelo homem, nos espaços urbanos e rurais.
O conceito moderno de paisagem analisa “a dimensão perceptível de um determinado Espaço Geográfico
abarcando, de forma entrelaçada, os aspectos naturais e culturais”. A paisagem natural é a soma de todos os
elementos naturais, a sua geodiversidade, e estão harmoniosamente distribuídos em área ou região, e sofrem
mudanças através de ações ambientais e antrópicas. A geoconservação visa à preservação da geodiversidade e
dos significativos aspectos e processos geológicos, formas de paisagem e do solo, pela manutenção da evolução
natural desses aspectos e processos. Já a geodiversidade é a natureza abiótica constituída por uma variedade de
ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, solos, águas,
fósseis e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores
intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico. O conceito de
geodiversidade propõe um novo e eficaz instrumento de análise do meio físico a serviço da preservação do meio
natural e do planejamento territorial, que avalia os impactos decorrentes da implantação de distintas atividades
econômicas sobre o espaço geográfico. Já patrimônio geológico é o conjunto de georrecursos culturais, não
renováveis, de índole cultural, que contribuem para o reconhecimento e interpretação dos processos geológicos
que modelaram o Planeta Terra, que podem ser caracterizados de acordo com o valor científico e/ou didático,
pela sua utilidade científica, pedagógica, museológica e turística e pela sua relevância local, regional, nacional e
internacional. O estudo da paisagem avalia as formas de relevo, afloramentos rochosos, curso d’água, vegetação
campestre e estruturas artificiais, ou seja, elementos que de acordo com o espaço e a escala de estudo estão
dentro dos limites do território de Caçapava do Sul, construindo assim a unidade de paisagem, sendo esta
analisada utilizando-se roteiro metodológico para concretizar a leitura da paisagem. Assim ao reconhecer o valor
da geodiversidade, do patrimônio geológico e geomorfológico aplicam-se técnicas de análise da paisagem, para
construir o entendimento da organização do espaço geográfico, da funcionalidade ambiental e elaborar a
evolução espaço-temporal do território do Geopark Caçapava do Sul. Compreender os elementos naturais que
compõem a paisagem possibilitará elaborar ações concretas e factíveis de geoconservação para o território, de
estreitas ligações históricas, culturais e econômicas. Portanto a análise da paisagem mostrará além da
predominância de extensos campos e pradarias, mas um conjunto de paisagens diferenciadas e singulares
geossítios e sítios da geodiversidade, com destacado valor geológico e geomorfológico que necessitam ser
preservados e protegidos com a implantação de programa de geoconservação, onde a medida mais relevante é
concepção do Geopark Caçapava do Sul.

398

ASPECTOS DA GEO E BIODIVERSIDADE NAS TRILHAS DO MORRO DO ANHANGAVA:
RECONHECENDO AS DIVERSIDADES NO CAMPO ESCOLA DO MONTANHISMO
PARANAENSE
Kimberlym Tábata Pesch Vieira1, Victor Amir Cardoso Dorneles 1, Luís Guilherme Moreira da Silva1
1

Programa de Pós-Graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná
e-mails: pesch@ufpr.br; dorneles@ufpr.br; luisguilherme@ufpr.br

De forma alongada na direção N-S e extensão de 51 km², o Maciço Anhangava é composto essencialmente por
sienogranitos e álcali-feldspato granitos e sienitos, consistindo em uma das mais típicas ocorrências da Suíte
Serra do Mar, a qual reúne granitóides do tipo-A pós-colisionais à formação do Gondwana (595-550 Ma).
Inserido no Parque Estadual da Serra da Baitaca, município de Quatro Barras (PR), o Morro do Anhangava,
homônimo ao maciço, tem 1.430 metros de altitude e é campo escola do montanhismo em rocha no Estado,
oferecendo acessos de vários estilos e graus de dificuldade em meio à floresta ombrófila densa. A trilha
principal tem 3,5 km de extensão até o cume e trilhas secundárias dão acesso aos morros Pão de Loth,
Samambaia e Morro do Corvo, a uma queda d’água e a áreas de extração de rocha. No percurso é possível
observar aspectos da geologia e biologia local, elementos de estudo deste trabalho que objetiva identificar e
descrever geo- e biodiversidade ao longo da trilha. Após identificados, os pontos de interesse foram descritos
com informações científicas acuradas e dispostos para conhecimento dos frequentadores em meio digital na
plataforma wikiloc, além de divulgados ao Instituto Ambiental do Paraná, responsável pela unidade de
conservação, e a clubes de montanhismo, estimulando assim o interesse aos elementos naturais e não apenas ao
elemento cênico. Nas saídas de campo identificaram-se, até o momento, 10 pontos de interesse principais: dique
da bica d’água, onde um dique básico com cerca de 2 metros de largura controla o curso d’água; boulder dos
gravetos, matacão de sienogranito, bem exposto e pouco intemperizado com clara observação dos minerais
constituintes; granito rapakivi, matacão sienogranítico moderadamente intemperizado com presença de
feldspato potássico manteado por feldspato sódico; mirante, do qual se observa o mar de morros do Primeiro
Planalto Paranaense, a represa do Rio Iraí e o cume do morro; fendas e paredão de escalada, no qual feições
resultantes de fraturamento e intemperismo constituem vias de escalada e abrigos naturais; parede pós-grampos,
na qual reconhecem-se zonas de deformação, veios de quartzo e intemperismo diferencial; cume do Anhangava
e do Samambaia, vistas privilegiadas do relevo da Serra do Mar e matacões com esfoliação esferoidal evidente
reconhecida pelos frequentadores como “acebolamento”; dique entre cumes, vale entre os picos no qual se
observa os diques de diabásio responsáveis pela diferenciação do relevo; pedreira do Anhangava, exposição de
granitóides com aplitos, xenólitos e veios; e a cachoeira do Anhangava, queda d’água de aproximadamente 15
metros com ocorrência de planos de fratura e aplitos. Quanto à vegetação, identificou-se 14 famílias de
indivíduos arbóreos ao longo da trilha principal, sendo as famílias Bambusoideae, Cyatheaceae, Cyperaceae e
Dicksoniaceae as mais frequentes e a família Araucariaceae subordinada. A família Poaceae se desenvolve nas
maiores altitudes, próxima e nos cumes dos morros Anhangava e Samambaia. Tanto a família Cyatheaceae
quanto a Dicksoniaceae ocorrem predominantemente associadas aos diques básicos encontrados na trilha. O
trabalho demonstrou, até o momento, a existência de elementos geo- e biológicos atrativos, os quais podem ser
utilizados como incentivo à busca de conhecimento nesses temas. Os próximos passos incluem a identificação
das demais trilhas do maciço e, posteriormente, o avanço em direção ao interior da serra.
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A prática da remineralização de solos compreende uma alternativa para enfrentar a dependência externa
por fertilizantes do setor agrícola brasileiro. A técnica objetiva melhorar a fertilidade do solo através da
recomposição de frações de minerais intemperizáveis portadoras de nutrientes importantes para as plantas. Para
viabilizar a sua aplicação, dentre outras ações, se faz necessário o conhecimento da distribuição espacial de
rochas apropriadas para este uso, considerando as culturas agrícolas praticadas localmente, o que é possível
através do zoneamento agrogeológico. A agricultura no Estado do Rio Grande do Sul ocupa posição estratégica
para a oferta interna e externa de diversos produtos e está presente em praticamente todas as regiões, mas
notadamente na metade norte, em solos desenvolvidos sobre rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral. Estas
rochas são mineradas com frequência como agregados para a construção civil e como rochas ornamentais.
Decorrência direta disto é a disponibilidade das rochas vulcânicas de afiliação basáltica e dacítica como
descartes de lavra e finos de britagem, o que torna possível seu uso empírico na remineralização de solos, em
especial na agricultura familiar. De maneira genérica, as rochas basálticas e dacíticas do Grupo Serra Geral
mostraram-se adequadas ao uso como remineralizadores de solos, por cumprirem os requisitos definidos na
Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de nº 5, de 2016 (IN MAPA
05/2016), regra norteadora para o uso deste insumo, apresentando um consistente potencial para materiais
condicionadores de solos. Este trabalho propõe uma metodologia para zoneamento agrogeológico da área de
afloramento das rochas do Grupo Serra Geral, buscando integrar em uma mesma base cartográfica, os solos
agrícolas e a ocorrência dos agrominerais regionais aplicáveis no manejo da fertilidade destes solos. A
metodologia propõe inicialmente o levantamento da geodiversidade, qualificando os ambientes agrícolas dentro
dos compartimentos de geodiversidade, e o levantamento dos ambientes geológicos com potencial para
agrominerais. A etapa subsequente compreende atividades de campo para coleta de amostras de rochas e de
descartes de mineração com potencial para uso como remineralizadores, condicionadores e melhoradores de
solos. Com base em resultados de análises litoquímicas para determinação de óxidos maiores e elementos traços
e de análises petrográficas modais, considerando os parâmetros estabelecidos pela IN MAPA 05/2016, serão
selecionadas as fontes mais adequadas de nutrientes e micronutrientes em rochas com mineralogia e texturas
capazes de disponibilizá-los para as plantas. Assim, será possível selecionar os litotipos para utilização como
remineralizadores, condicionadores e melhoradores de solos. Por fim, é necessária uma análise integrada dos
dados e a realização de testes agronômicos, exigidos pela IN MAPA 05/2016, a cargo de parceiros institucionais,
como a Embrapa. Espera-se com esta metodologia cotejar as zonas de produção agrícola com as áreas fontes de
agrominerais definindo zonas agrogeológicas com diferentes potencialidades, como fontes ou consumidoras de
agrominerais. Com isso, será possível avaliar o potencial dos agrominerais e os custos logísticos envolvidos,
permitindo o manejo mais eficiente dos recursos naturais regionais para o desenvolvimento de uma agricultura
mais sustentável e menos dependente dos fertilizantes oriundos de fora do Estado.
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O projeto de extensão Modelo Virtual de Afloramento de Vias de Escalada, foi criado com o objetivo
de atualizar os croquis de vias de escalada existentes no Rio Grande do Sul e disponibilizá-los em plataforma
digital e acessível à comunidade em geral. O projeto visa a divulgação de geossítios e do esporte, bem como
proporcionar aos alunos de graduação atividades complementares para sua formação acadêmica, como a
utilização de novas geotecnologias para o levantamento de aerofotogrametrias, e a realização de análises
geotécnicas e geológicas. A metodologia a ser utilizada consiste em uma etapa de pré-campo, na qual é
selecionado um sítio de escalada que tenha um croqui disponível para ser utilizado no MVA e também o
estudo referencial da área; uma etapa de campo para a visitação do afloramento e realização das
aerofotogrametrias, descrição litológica e geotécnica do afloramento; e uma etapa de pós-campo
designada para o tratamento dos dados, confecção do MVA utilizando a plataforma de
desenvolvimento Unity, interpretação geológica/geotécnica e integração das informações. Este produto,
além de contribuir com a comunidade de escalada e incentivar novos praticantes do esporte, busca
tornar acessível à comunidade em geral o conhecimento geológico desses geossítios, visando sua
preservação.
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O vasto patrimônio geológico de Caçapava do Sul, localizado na região da Campanha no estado do Rio Grande
do Sul, fez com que o município fosse reconhecido como a capital gaúcha da geodiversidade pela Lei Ordinária
Estadual 14.708/2015. Tal patrimônio é composto por unidades formadas e/ou retrabalhadas durante a aglutinação
do supercontinente Gondwana e posteriormente na sua fragmentação, com a abertura do oceano Atlântico. Esses
processos determinaram uma riqueza e diversidade de feições geomorfológicas, que consistem em paisagens com
grande apelo estético e paisagístico. No território de Caçapava do Sul estão incluídos os geomonumentos do Alto
de Caçapava, Serra de Santa Bárbara, Serra do Segredo, Pedras das Guaritas, Minas do Camaquã, o próprio Rio
Camaquã, entre outros. Diversas ações têm sido realizadas nos últimos anos para fomentar o conhecimento do
território pela comunidade local com temas ligados a educação geopatrimonial e divulgação cientifica. Com o
objetivo de oferecer a população local um equipamento de educação e ao mesmo tempo um atrativo geoturístico,
está em fase final de instalação o Jardim da Geodiversidade Professor Maurício Ribeiro, no campus Caçapava do
Sul da Unipampa. O jardim é inspirado em instalações similares, localizadas em parques, universidades e outras
instituições de ensino e pesquisa, como o “Bunmahon Geological Garden”, na Irlanda; o “Jardín de Rocas de
Alcorisa”, na Espanha; e o “Geological Walk” (passeio geológico) nas áreas externas dos prédios do British
Geological Survey (BGS) em Londres, Inglaterra. O jardim é composto por um caminho sinuoso/orgânico em
torno de algumas ilhas em que se encontrarão fragmentos da geodiversidade de Caçapava do Sul (amostras de
rochas de grande volume, em torno de 1 a 3 m3) e painéis explicativos. Além do caminho principal há outro
caminho secundário, que proporciona uma vista para todo o conjunto de amostras de rochas. Entre os dois
caminhos está instalada uma reconstituição de Megatherium americanum em tamanho natural, conforme os restos
fósseis encontrados na localidade do Passo do Megatério, em Caçapava do Sul. Além da reconstituição, estão
expostas 8 amostras que ilustram a geologia de Caçapava do Sul, o Talco-Xisto da pedreira do Santa Bárbara, o
mármore das Caieiras, o Granito Caçapava do Sul, o Riolito da Serra de Santa Bárbara, o Lamprófiro da Estância
Santa Fé, a Brecha e o Conglomerado do Capão das Galinhas e da Guarda Velha e o Basalto da barragem do
Arroio Carajás. O Professor Maurício Ribeiro dá o nome ao jardim como uma homenagem a um dos grandes
expoentes da geologia no Rio Grande do Sul. Formou-se pela então Escola de Geologia de Porto Alegre, no ano
de 1960, na primeira turma de geólogos graduados pela escola que viria a ser o Instituto de Geociências da UFRGS.
Especializou-se nos Estados Unidos e se tornou professor no IG/UFRGS, assumindo a disciplina de Petrologia
Metamórfica. O professor Maurício Ribeiro atuou ao longo de toda a sua carreira na área de Geociências, no
ensino, pesquisa e extensão, principalmente na região que inclui o município de Caçapava do Sul. A partir da
instalação e inauguração do jardim, serão organizadas visitas guiadas ao longo do ano e com atividades especiais
durante o Geo.dia, o dia da geodiversidade em Caçapava do Sul, que ocorre anualmente no final de novembro.
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GEOTURISMO E INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DA REGIÃO
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Ana Paula Souza Corrêa1; André Weissheimer de Borba2; Felipe Guadagnin1; Jaciele Carine Sell2; Vinicius
Matté1; Elisângela Lopes da Silva2; Luiz Paulo Martins e Souza2
1

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Caçapava do Sul, e-mail do autor:
anacorrea.cp@gmail.com
2
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Na região do COREDE Campanha, tem-se aplicado estratégias relacionadas a valorização e conservação do
geopatrimônio, por meio de um projeto financiado pela FAPERGS, atualmente em fase de conclusão. Através
do geoturismo e do inventário de geossítios na região, pretende-se trazer desenvolvimento sustentável em
âmbito local e regional, de base comunitária, por meio de estratégias regionais, contando com a participação e
cooperação cidadã. A ideia básica do projeto consiste na implantação de estruturas e ferramentas de
interpretação que permitam à população local e turistas que visitam a região a aquisição de conhecimento e
entendimento sobre a geologia e a geomorfologia, além da mera apreciação estética. O projeto consistiu
inicialmente nas seguintes etapas: revisão bibliográfica, confecção de mapas hipsométricos e clinográficos,
definição dos pontos de interesse geológico/turísticos ou recreativos – geossítios. Através dessas etapas iniciais
foi possível estabelecer algumas importantes áreas alvo para as etapas seguintes do projeto, que consistiu na
implantação de painéis contendo informações sobre a geodiversdade de cada um dos geossítios. As áreas
escolhidas foram: i) região do alto de Caçapava: esta área é composta por rochas graníticas, que definem
típicas formas de relevo de matacões e algumas regiões acidentadas contendo belas cachoeiras; ii) Serra de
Santa Bárbara: uma área estreita com algumas dezenas de quilômetros de extensão, composta por belos cerros
de origem vulcânica e uma cachoeira; iii) Serra do Segredo: esta pequena serra abriga, entre outros geossítios,
a Pedra do Segredo, principal atrativo turístico de Caçapava; iv) região da Meia Lua/Palma: localiza-se num
alto topográfico granítico, com belas paisagens e ponto de origem das três grandes bacias hidrográficas do RS;
v) Pedras das Guaritas: composto por morros testemunho de origem sedimentar; vi) Rincão do Inferno:
importante local cênico onde o Rio Camaquã corta conglomerados e há remanescentes quilombolas; vii) Casa
de Pedra: outro belo local cênico formado por conglomerados e bastante procurado para a prática de escalada
em rocha; viii) Platô do Taquarembó: região alta, de ocorrência de rochas vulcânicas; ix) região
carbonífera/fossilífera de Hulha Negra, Candiota e Aceguá: nesta região ocorrem importantes mineradoras de
carvão mineral. Associadas a essas mesmas rochas há a presença de fósseis que remontam a um importante
intervalo da evolução da vida no planeta. Todas as áreas definidas no projeto possuem não apenas uma
importância geológica, mas também uma rica diversidade biológica, relacionada a sua fauna e flora,
destacando-se as espécies cactáceas, além de marcantes acontecimentos históricos e culturais. Outros locais
contemplados com esta iniciativa possuem grande importância voltada a prática de esportes como a
caminhada, escalada, canoagem, entre outros. O âmbito do projeto almeja um novo aporte ao desenvolvimento
sustentável da região da Campanha, por meio do geoturismo e a valorização de seu patrimônio geológico. As
iniciativas trabalhadas neste projeto, em conjunto com trabalhos relacionados a outros projetos de
pesquisadores deste mesmo grupo de trabalho almejam a um curto/médio prazo o estabelecimento de um
Geoparque na região de Caçapava, com o reconhecimento da UNESCO.
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ESTABILIDADE DE TALUDES ROCHOSOS COM APLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
GEOMECÂNICA SMR – SLOPE MASS RATING EM TRECHO DA BR-471, MORRO
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A área de estudo localiza-se na BR-471 em um trecho de aproximadamente 10 km, no município de
Morro Redondo, no sudeste do estado do Rio Grande do Sul. A área de estudo foi selecionada devido à grande
importância desta rodovia para o escoamento de safras de grãos e outros produtos perecíveis ao porto de Rio
Grande – RS. Sendo assim, possui fluxo intenso de carros e caminhões constantemente. O objetivo deste trabalho
é aplicar o sistema SMR (Slope Mass Rating) para a análise de estabilidade de taludes rochosos que se localizam
no trecho em questão e sugerir remediações para os cortes que apresentam instabilidades, as quais poderiam
causar sérios danos sociais e econômicos aos usuários da rodovia. Foram coletados dados das descontinuidades
presentes nos taludes rochosos, para aplicação da classificação geomecânica SMR, que é derivada da classificação
RMR (Rock Mass Rating) que inicialmente considera os seguintes parâmetros: (I) resistência da rocha à
compressão uniaxial, (II) RQD (Rock Quality Designation), (III) espaçamento das descontinuidades, (IV)
condições das descontinuidades (persistência, abertura, rugosidade, preenchimento e grau de alteração) e (V)
percolação de água por entre as descontinuidades do maciço. As atitudes das descontinuidades medidas em campo
serão agrupadas em famílias através de projeções estereográficas com o auxílio do software Stereonet. A atitude
dos taludes rochosos, das descontinuidades e o método de escavação também são parâmetros utilizados para
determinar o valor de SMR. De posse desses parâmetros será lançado mão da ferramenta SMRTool beta 1.10 para
o cálculo de SMR, que fornecerá a condição de estabilidade final dos taludes. Dentre as instabilidades mais
prováveis, serão analisadas: as rupturas planares, quando a ruptura é governada por uma família de
descontinuidades; as rupturas em cunha, quando a ruptura é governada por duas famílias de descontinuidades; e
as rupturas por tombamento, em que a ruptura é governada pela rotação de blocos ao longo de um eixo. O
presente estudo está sendo desenvolvido no primeiro semestre de 2019, assim, adianta-se que, através das análises
preliminares já realizadas em campo, existem pontos propícios a rupturas em cunha, muitos pontos com possível
queda de blocos e também taludes suscetíveis a escorregamento planar. Os resultados obtidos serão comparados
com a situação real vista em campo, afim de determinar a compatibilidade da metodologia e as condições locais
dos maciços.
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HIPABISSAIS DO RIO GRANDE DO SUL
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Os agregados utilizados nas misturas asfálticas utilizadas para revestimento das rodovias devem apresentar
características químicas e físicas que garantam a durabilidade e qualidade necessárias para suportar as tensões à
exposição aos condicionantes ambientais a que são submetidas. Para melhorar a aderência entre o ligante e o
agregado é comum o uso de aditivo (Dope), porém, isto pode encarecer o empreendimento. Foram analisadas
rochas de diferentes pedreiras do Rio Grande do Sul que são utilizadas como agregados em misturas asfálticas,
procurando compreender a relação da mineralogia, textura e alteração com a adesividade. Foram realizados os
ensaios de: petrografia, fluorescência de Raios-X semi-quatitativo, sanidade, AIMS, e adesividade sem adição de
Dope, conforme normas técnicas. As amostras foram classificadas como: P1, P2 e P4 basaltos; P9 olivina-basalto
e P13, P14 e P15 olivina-diabásio, andesito e diabásio respectivamente. Os resultados da adesividade foram
considerados não satisfatórios para todas as amostras, porém procurou-se estabelecer um ranqueamento
considerando a qualidade da cobertura do ligante no agregado. Os resultados mais satisfatórios foram P1 (basalto),
P13 (olivina-diabásio) e P2 (basalto), enquanto P15 (diabásio) e P14 (andesito) foram os piores. As rochas básicas
apresentaram melhores resultados de adesividade em relação às rochas intermediárias, pois contém uma menor
quantidade de sílica. Os tetraedros de sílica liberam cargas eletromagnéticas na superfície dos grãos que tem a
mesma polaridade do ligante, impedindo uma ligação eficiente agregado-ligante. Foi possível estabelecer, para as
amostras analisadas, que as rochas que apresentaram teores de Si abaixo de 38%, alto conteúdo de Ferro, razão
Fe/Si maior que 1 e Ca/K igual ou acima de 5, exibiam uma melhor adesividade (P1, P2 e P4). Texturalmente, as
rochas apresentaram granulometria variando de fina a muito fina, com valores de AIMS acima de 460, (textura
superficial classificada como muito rugosa), a exceção de P15 que apresentou textura média a fina e valor de 428
na fração 3/8 (moderadamente rugosa). A correlação do ensaio de adesividade com o AIMS indicou que rochas
com maior rugosidade tendem a apresentar melhor adesividade. As amostras P15 e P14 obtiveram os valores mais
elevados de sanidade (16,5% e 5,8% respectivamente), indicando maior perda de material em comparação com as
demais, correspondendo também aos piores resultados de adesividade. Pode-se verificar, portanto que as rochas
que apresentaram maior alterabilidade tendem a apresentar uma pior adesividade, pois a presença de minerais de
alteração gera uma superfície entre o ligante e o agregado impedindo a ligação eficiente entre ambos. A sanidade
pode influenciar na textura superficial dos agregados (P15, por exemplo) pois a presença de minerais de alteração
interfere na rugosidade. Desta forma, pode-se concluir que as rochas básicas (basaltos e olivina-diabásios) com
textura fina a muito fina (textura superficial muito rugosa) e baixos valores de sanidade apresentaram os melhores
resultados de adesividade. A adesividade, portanto sofre influência direta da composição mineralógica das rochas,
sua textura e grau de alteração entre outras variáveis. O controle tecnológico do material britado não deve
prescindir do acompanhamento da lavra e da caracterização petrográfica, fundamental para a compreensão do
comportamento destes materiais.
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ESTUDO DE ESTABILIDADE EM UMA BARRAGEM DE TERRA – UMA ABORDAGEM
GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA INTEGRADA A INVESTIGAÇÃO GEOFÍSICA
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Nos últimos anos barragens vêm se tornando uma das obras de engenharia associadas unicamente ao seu potencial
de susceptibilidade técnica representando falhas de segurança em virtude dos impactantes episódios de
colapsamento ocorridos recentemente no contexto minerário. As barragens de terra, amplamente utilizadas em
diferentes aplicabilidades no cenário nacional, são reconhecidas pela facilidade construtiva acabando, com
frequência, carecendo de protocolos específicos de segurança no momento da implementação e durante sua vida
útil. Esses elementos, somados a falta de estudos técnicos da obra e fiscalização deficiente, contribuem ao
desenvolvimento de irregularidades estruturais. Dessa forma, constata-se a exigência do aprimoramento das
atividades de inspeção e monitoramento realizadas no decorrer da utilidade do corpo do barramento a fim de
assegurar as condições estruturais quanto aos possíveis riscos de acidentes relacionados ao seu funcionamento.
Considerando essas importantes premissas, o presente trabalho teve como objetivo associar os métodos clássicos
de investigação, como reconhecimento geológico-geotécnico descritivo e dados Standard Penetration Test (SPT)
com o método geofísico de eletrorresistividade de forma a complementar e otimizar a interpretação e
caracterização da conjuntura de uma barragem de terra. O estudo foi realizado no Campus da Universidade Federal
do Pampa no município de Uruguaiana, situado no extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul. Como a
geofísica investiga de forma não invasiva a subsuperfície por meio da detecção das heterogeneidades
(descontinuidades e litologias) a partir das variações nas propriedades físicas medidas, o uso de dados diretos como
sondagens, análise geológica e geotécnica são importantes para validar o modelo geofísico/geotécnico proposto.
Através da caracterização geológica e geotécnica no local da barragem e seu entorno foram gerados modelos
computacionais criados através dos softwares SEEP/W e Slope/W utilizados para quantificar e qualificar o fator de
segurança definido para os taludes do barramento e os valores críticos de permeabilidade de água no interior do
mesmo. Os dados de sondagem evidenciaram que o solo utilizado nas estruturas é classificado por uma camada
de argila siltosa, com (NSPT) de 9 golpes como média em uma profundidade aproximada de 4 metros. Na aquisição
geofísica sucederam-se 3 perfis de eletrorresistividade, com comprimentos médios de 350 e 72 metros. Em que,
foram aplicados os arranjos Dipolo-Dipolo e Wenner-Schlumberger. Como resultados obteve-se a caracterização
litológica e pedológica da área de estudo, identificação do tipo de solo e modelos geotécnicos de estabilidade de
taludes e permeabilidade de água. Essas informações forneceram subsídios aos modelos geofísicos/geotécnicos
gerados (perfis de eletrorresistividade). Conclui-se neste trabalho que a barragem não possui assinaturas em
subsuperfície de saturação de água ou estruturas do tipo pipping e, em superfície, não apresenta falhas e estruturas
correlacionáveis a colapsamento. Além disso, a abordagem adotada da execução conjunta do reconhecimento
geológico-geotécnico de campo com a geofísica por meio da eletrorresistividade integrados aos dados SPT,
constituiu uma técnica eficiente, rápida e pouco onerosa em estudos de engenharia geotécnica aplicada ao
diagnóstico dos problemas de segurança relacionados as barragens de terra.
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A erosão constitui um processo natural que não pode ser evitado, sendo considerado um agente geológico que
provoca modificação das paisagens terrestres de forma lenta e medida através do tempo geológico. Porém, a
interferência humana altera este processo natural, comumente através de atividades de desmatamento,
implantação de obras civis e diversas outras alterações no meio físico, sobretudo quando realizada de forma
inadequada, acelerando a ação da erosão e aumentando sua intensidade. No município de Caçapava do Sul – RS,
uma grande perda de solo por erosão, ocorreu na estrada de terra que dá acesso à Cascata do Salso, um dos sítios
geológicos do estado. Com o intuito de investigar e compreender o processo erosivo, o presente trabalho
apresenta um estudo sobre a erodibilidade na estrada de acesso a Cascata do Salso. A avaliação da erodibilidade
de um solo pode ser feita através da aplicação da metodologia MCT (Miniatura, Compactado, Tropical). Os
ensaios de erodibilidade MCT apresentam como objetivo principal classificar e quantificar os solos em relação
ao seu grau de erodibilidade, podendo dessa forma, prever o comportamento do solo frente à erosão, levando-se
em consideração dois parâmetros: coeficiente de perda por imersão modificada(ensaio de erodibilidade
específica) e o coeficiente de sorção (ensaio de infiltrabilidade). Dessa forma, são considerados solos erodíveis
quando relação entre ¨pi¨ por ¨s¨ apresentar um valor superior a 52. A metodologia aplicada neste trabalho
consistiu na investigação de campo e realização dos ensaios de infiltrabilidade e imersão, com amostras
indeformadas apenas do horizonte C, pelo fato da estrada estar inserida na mesma. Os ensaios foram realizados
com as amostras em diferentes condições de umidade, sendo elas: natural, seca ao ar (por pelo menos 72 horas) e
pré-umedecidas (por 24 horas). A partir dos resultados obtidos nas análises em campo e posteriormente
confirmadas em laboratório, conclui-se que a estrada vem sofrendo um processo erosivo bastante intensificado.
Do resultado obtido com a metodologia MCT, verifica-se que para condição de umidade das amostras seca ao ar,
o coeficiente de sorção (s) e perda por imersão (pi) foram mais elevados quando comparado com as demais
condições, natural e pré-umida. Para as três condições de umidade a relação pi/s foram extremamente elevadas,
sendo superior a 52, variando entre 1100,02 e 15007,15 classificando esse solo como erodível. A análise
conjunta do comportando dos solos em campo frente à erosão da avaliação indireta da erodibilidade e das
propriedades geomecãnicas investigadas conduziram a formulação de uma proposta de abordagem geotécnica
para erodibilidade dos solos nessa área de estudo. A proposta destina-se avaliação do potencial erosivo das
estradas antes de uma iniciativa de modificação antropológica. Esta avaliação e o passo inicial do
direcionamento de medidas preventivas e que visem minimizar o impacto da obra ao meio físico natural, no que
refere-se à erosão hídrica por fluxo superficial concentrado.
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Nas últimas décadas, o Brasil foi cenário de importantes desastres naturais oriundos de inundações e
movimentos de massa, os quais ocasionaram grande número de óbitos entre 1990 e 2012. Em 2011, no estado
Santa Catarina foi registrado o grande desastre natural no Vale do Itajaí. Devido a estas catástrofes, no ano de
2012 a Lei Federal nº 12.608, estabeleceu que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve promover a
identificação e avaliação das suscetibilidades a processos perigosos, de modo a evitar ou reduzir a ocorrência dos
desastres. Dessa forma, as Cartas de Suscetibilidade buscam estabelecer bases de conhecimento para prevenção
de desastres naturais por meio da identificação de fatores predisponentes intrínsecos à natureza dos terrenos. A
região do Vale do Contestado localiza-se na região econômica do meio oeste do estado de Santa Catarina. As
principais atividades econômicas desta região são: indústria madeireira, papel e celulose, agroindústria,
agricultura, indústria, serviços, educação, comércio e o turismo. Os municípios de Caçador, Calmon, Lebon Régis,
Santa Cecília Irienópolis, Frei Rogério, Brunópolis, Curitibanos, Jaborá, Joaçaba, Luzerna e Presidente Castelo
Branco formam o extenso bloco mapeado que apresenta área total de 5.217 km2. O bloco fica posicionado na
região central e representa 34,5% da área total do Vale do Contestado. As cartas mostram que áreas com
suscetibilidade alta a movimentos gravitacionais de massa tem o relevo formado por cristas isoladas e serras
baixas, escarpas degradadas, degraus estruturais e rebordos erosivos, morros e planaltos dissecados. As formas das
encostas são retilíneas e côncavas, com amplitudes de 20 a 300 metros e declividades acima de 25°. As rochas de
origem vulcânicas são os basaltos, riodacitos e riolitos e os solos são pouco profundos. Nas áreas de suscetibilidade
média predomina o relevo de escarpas degradadas, degraus estruturais, morros baixos, planaltos dissecados e
colinas. As formas das encostas variam de côncavas, convexas a retilíneas, com amplitudes de 20 a 120 m e
declividades entre 3 e 25°. Predominam rochas de origem vulcânica: basaltos, riodacitos e riolitos. Os solos são
moderadamente profundos. Os processos geológicos que poderão ocorrer são deslizamento, queda de rocha e
rastejo. Em áreas onde ocorrem processos de inundação classificados como de suscetibilidade alta o relevo é
formado por planícies de inundação com declividades muito baixas (< 30). Os solos são hidromórficos, em terrenos
situados ao longo dos cursos d’água. A altura da inundação atinge até 1 m em relação à borda da calha do leito do
curso d’água. Nas áreas com suscetibilidade média a processos de inundação o relevo é de transição entre planícies
de inundação onduladas e rampas de alúvio-colúvio, com amplitudes e declividades baixas a moderadas (< 100).
Os solos são não hidromórficos, em terrenos argilo-arenosos e o freático é pouco profundo. A altura de inundação
fica entre 1 a 1,8 m em relação à borda da calha do leito regular do curso d’água. Os processos identificados são
inundação, alagamento e assoreamento. As cartas mostram que 1.480.70 km2 da área total é suscetível a
movimentos gravitacionais de massa e 376,70 km2 é suscetível a processos de inundação. Em síntese as
informações contidas nas Cartas de Suscetibilidade, são essenciais à prevenção de desastres e constitui-se um
produto cartográfico fundamental para diversos instrumentos municipais de gestão territorial.
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Large Igneous Province (LIP) magmatism is thought to be responsible for global climate changes, which
have led in some cases to major mass extinction events during the Phanerozoic. The breakup of Gondwana during
the Lower Cretaceous produced the Paraná-Etendeka LIP, with up to 1,000,000 km3 of preserved volcanic rocks
of dominantly basaltic composition and is one of the world’s largest LIPs. Silicic volcanic rocks are relatively
abundant compared to other continental flood basalt provinces and are divided into Palmas (low-Ti) and Chapecó
(high-Ti) types. The current paradigm suggests a temporal correlation between the Paraná-Etendeka volcanism
and the Valanginian Weissert Episode, with volcanic activity before and during the associated δ13C excursion and
Hg enrichment in the sedimentary record. The Valanginian Weissert Episode is an important episode of
environmental change, characterized by a global-scale carbon cycle perturbation and a biotic crisis, very likely
due to excess atmospheric CO2 and is defined by the positive δ13C shift recorded in several sediment sections
across the Tethys, North Atlantic and Pacific realm. To test if a temporal connection between the Paraná Magmatic
Province (PMP) volcanism and the Valanginian δ13C excursion exists, the precise timing and duration of the
volcanic activity in the province needs to be ascertained. In this study, we significantly revise the timescales of
magmatism and environmental impact of the PMP using high-precision U-Pb zircon geochronology. We present
new ages from the low-Ti Palmas sequence (Anita Garibaldi, Caxias do Sul and Jacuí dacites, and Santa Maria
rhyolite), obtained by chemical abrasion-isotope dilution-thermal ionization mass spectrometry (CA-ID-TIMS),
combined to Hf isotopic data of several dated zircon crystals to evaluate the melt sources and assist in the
interpretation of U-Pb dates. Our data demonstrates that significant volumes of silicic magma of the PMP erupted
very rapidly at ca. 133.6 Ma, providing evidence for a very short duration of the main magmatic event of the PMP
(<100 ka). Our high-precision ages are systematically younger than previously accepted and postdate the major
positive carbon excursion. Furthermore, our new ages are ca. 1.5 Ma younger than the 135.22 Ma age recently
determined for the Valanginian Weissert Episode, reinforcing the hypothesis that PMP silicic magmatism was
likely not the triggering mechanism for the Valanginian positive δ13C excursion.
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GEOCRONOLOGIA E ANÁLISE DE PROVENIÊNCIA DA FORMAÇÃO IRATI NO SUL DA
BACIA DO PARANÁ
Cagliari, J., Serratt, H., Cassel, M. C.
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A Formação Irati, Permiano da Bacia do Paraná, registra a deposição de sedimentos siliciclásticos,
localmente ricos em matéria orgânica, carbonáticos e evaporíticos, em um contexto marinho epicontinental
restrito. As condições paleoambientais condicionaram a preservação de diversas camadas de cinza vulcânica
(bentonitas), cuja fonte ainda não está claramente definida. Das diversas camadas de bentonita descritas, apenas
uma possui datação radiométrica por U-Pb em zircão, com idade compreendida entre o Artisnkiano e o Kunguriano
e considerável incerteza. Portanto, este estudo tem por objetivo obter uma idade radiométrica de alta precisão para
a Formação Irati, além de identificar a fonte do magmatismo. Duas amostras de bentonita foram coletadas no
extremo sul da Bacia do Paraná, no Rio Grande do Sul. Essas amostras foram datadas por U-Pb em zircão, a partir
do método de alta precisão CA-IDTIMS, e análises geoquímicas foram realizadas nas amostras de rocha e nos
cristais de zircão vulcânico. Das duas amostras coletadas apenas uma apresentava zircões vulcânicos na sua
composição e o resultado da datação confirma a idade Kunguriana descrita na literatura. A composição química
da amostra de bentonita datada é compatível com uma fonte andesítica, quando analisamos seu teor de Zr, TiO2,
Nb e Y. A outra camada também foi analisada quimicamente e resultou em afinidade traquiandesítica. O conteúdo
de Y, Nb e La da amostra datada indica uma fonte em ambiente compressional. Os dados de elementos traços (Nb,
Yb e U) nos zircões, sistema menos suscetível às contaminações, apontam para uma fonte em um arco continental
para a maioria dos cristais, e afinidade com dorsal de cadeia meso-oceânica para dois dos cristais datados. A
geoquímica da maioria dos zircões é semelhante à do magmatismo Choiyoi que ocorreu correu no Permiano no
oeste do Gondwana. Os resultados descritos acima, somados ao amplo espectro de temperaturas (319.44°C de
variação), calculadas a partir do conteúdo de titânio, nos levam a hipotetizar que as bentonitas da Formação Irati
possuem múltiplas fontes, sendo majoritariamente o magmatismo Choiyoi. Estes resultados, com o diferencial da
alta resolução, enriquecem de forma essencial as discussões não só acerca da evolução da bacia do Paraná, mas
também da dinâmica do continente Gondwana. Além disso, possibilitam o refinamento da correlação da unidade
estratigráfica aqui estudada com outras unidades também anômalas em seu conteúdo orgânico.
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As tufas são um tipo de depósito carbonático formado em águas continentais saturadas em
carbonato de cálcio e precipitados em águas frias e não termais que tipicamente contém restos de
micro ou macrófitas, invertebrados e bactérias. O estudo dessas estruturas é importante pois as
mesmas tem amplo uso em estudos paleoclimáticos e por representarem possíveis análogos dos
reservatórios do Pré-Sal. Os depósitos quaternários tipo tufa são verificados amplamente na
região da Serra da Bodoquena, no estado de Mato Grosso do Sul, a qual está inserida no ambiente
geotectônico da Faixa de Dobramentos Paraguai. Esses depósitos ocorrem principalmente ao
longo de drenagens e estão relacionados com o sistema cárstico e com rochas subjacentes do
Grupo Corumbá. A área de estudo consiste em quatro rios: Mimoso, da Prata, Formoso e Sucuri,
com ênfase nas bacias hidrográficas do Rio Sucuri e do Rio Mimoso. A maior concentração de
tufas na região advém das drenagens do Rio Mimoso onde os principais ambientes deposicionais
ocorrem em elementos geomorfológicos do tipo piscinas, barreiras e cachoeiras. enquanto os
demais rios evidenciam micrita inconsolidada. O objetivo central deste trabalho é entender quais
são os principais controles na precipitação das tufas encontradas na região de Bonito e comparar a
geomorfologia de cada bacia com os produtos sedimentares resultantes (tufas ou micrita). Para
isso, foram necessários estudos relacionados à geomorfologia, ao regime hidrológico, à litologia
do substrato e às propriedades químicas da água para entender como esses fatores influenciam na
precipitação desses depósitos. Amostras de água foram coletadas sazonalmente e analisadas por
métodos físico-químicos e isotópicos de D&O com o intuito de classificar e identificar as
assinaturas geoquímicas do fluido formador das tufas, entender a relação entre as assinaturas
geoquímicas das tufas e do fluido formador e monitorar as águas superficiais a partir de dados
hidroquímicos. As amostras de tufa e de micrita serão analisadas por Difração de Raios X (DRX),
para determinar a composição mineralógica, Fluorescência de Raio X (FRX), para determinar a
proporção mineralógica. Além disso, amostras de tufa passarão pela técnica de Clumped Isotopes
para observar a temperatura de formação e de isótopos estáveis de C&O para obtenção de
informações sobre a origem do fluido e a temperatura de cristalização do mineral. Os resultados
obtidos até o presente momento mostram que deposições mais intensas dessas rochas ocorrem em
locais com elevada declividade pois possibilita o escape do dióxido de carbono dissolvido na
água, processo conhecido como desgaseificação, que gera diminuição no pH da água e resulta na
precipitação de carbonato de cálcio. Outro fator quimismo da água é semelhante para os Rios da
Prata e Sucuri enquanto o Rio Mimoso apresenta os maiores valores de condutividade elétrica e
alcalinidade entre os rios estudados. Os dados do Rio Formoso A litologia das rochas em região
também tem um papel importante pois é a fonte dos cátions e íons disponíveis em meio aquoso.
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ORIGIN AND EVOLUTION OF THE BOSSOROCA OPHIOLITE IN SÃO GABRIEL
TERRANE, SOUTHERN BRASILIANO OROGEN.
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The integrated study of serpentinite and metassomatites in ophiolite allows a better understanding
of the processes involved in oceanic crust generation and obduction into islands arc or continent. In this
context, the study of the Bossoroca ophiolite becomes of great importance for the reconstruction of the
Brasiliano Orogen in the Dom Feliciano Belt of the Sul-Riograndense Shield. Fieldwork was carried out in
the extreme south and northern portions of the ophiolite with the objective of identifying rocks and minerals
important for the understanding of the origin and evolution of this unit in the São Gabriel terrane.
Techniques used in the study include optical petrography, backscattered electron images (BSE), boron
isotopes in tourmaline, U-Pb-Hf isotopes and trace elements of zircon included in tourmaline and microprobe
analyses of Cr-spinel and olivine from serpentinite. Chemical analyses were undertaken at Departamento de
Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. In the field, two serpentinites bodies were
mapped in the south approximately 1 km long in contact with two late-tectonic intrusions, Cerro da Cria and
Ramada granites. Massive tourmalinite enclosed in metaserpentinite (olivine + talc, jackstraw texture, low
amphibolite facies) was described in the north of the ophiolite. Olivine composition is forsterite (Fo 0,89-0,91).
Chromian-spinels are zoned in BSE images with core and rim. The Cr# of the cores varies from 0.57 to 0.74
and Mg# from 0.14 to 0.26; the Cr# of the rim varies from 0.87 to 0.97 and Mg# (0.01 to 0.19). In the
backscattered electron images (BSE) of the tourmaline, three zones of different gray tones are observed –
Tur 1, Tur 2, Tur 3; Tur 1 may have zones Tur 1a, Tur 1b. These differences were also observed in
compositions and have correspondence in 11B distribution. Based on 48 isotopic determinations, Tur 1 has
11B = +1.0 to +2.2 (peak at +1.8), Tur 2 has 11B = –1.0 to +0.4 (peak at 0), Tur 3 has 11B = –8.2 to –9.2,
(peak at –8.5). Zircon occurs in tourmaline mostly in strings of small (5-10 μm) crystals but reaching 50 μm.
The BSE images of the zircon show homogenous cores with medium gray tone (Zrn 1) and irregular rims
with light gray tone (Zrn 2). The age U-Pb of the homogenous cores is 920 Ma (Zrn 1). Analyses of the rim
provided ages of 805-712 Ma (Zrn 2). We interpret the results as indicating that the Bossoroca ophiolite has
920 Ma, later accreted to the juvenile volcanic arc near 700 Ma. The values of ƐHf(t) are approximately +12
and trace elements indicate depleted mantle derivation (U/Yb <0.1), common in oceanic crust zircon. The
high Cr# of spinel in the core and Fo content of olivine together with the narrow compositional range
suggest a mantle residual origin and later alteration of rims during metamorphism. Regional
metamorphism is well-registered in the northern region, whereas contact metamorphism was intense in the
southern segment. This evolution is significant for the understanding of the oldest well-established
ophiolite accretion to the continent.
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The Maricá Formation is the basal unit of the Camaquã Basin and comprises mainly fluvial
deposits and shallow marine beds. Provenance studies of the Maricá Formation are crucial to
understanding the initial development of the Camaquã Basin. Thus, this study aims to provide new LAICP-MS U-Pb data from one sandstone (MA-3) sample and two clasts (MC-1, MC-4) collected in the
Cerro Formoso, Lavras do Sul town and one clast (MC2-4) in the Cerro do Perau, Caçapava do Sul town.
The studied outcrops comprise sandstones and conglomeratic levels. The zircons grains were carefully
studied using backscattered electron methods at Superscan SSX-550 SEM-EDX, Shimadzu Japan at
Nanotecnologia Novonano, Universidade Federal de Pelotas. U-Pb data were obtained at Laboratório de
Geoquímica Isotópica, Universidade Federal de Ouro Preto. The sample MA-3 is a brownish coarse to
very coarse-grained sandstone, classified as subarkose. The grains are subrounded-to-subangular and
moderately sorted. The zircon grains are 50-250 µm mostly anhedral and rounded. A total of 65
concordant ages from 78 analyzed zircon grains yields an array of ages from 599 ± 11 to 2818 ± 32 Ma.
Results are mostly Paleoproterozoic (78%) with minor Neoproterozoic (11%) and Archean (11%) grains.
The main age peak on the cumulative curve is 2422 Ma, with minor peaks at 621, 1749, 2040, 2212,
2506, 2642 and 2823. The Neoproterozoic grains are Cryogenian (638 Ma) and Ediacaran (628-599 Ma).
The sample MC-1 is a rounded cobble reddish of metasyenogranite. The zircon crystals are 40-220 µm
long, mostly are subhedral to euhedral. A Concordia age at 2166 ± 9.3 Ma was calculated based on 8 of
16 analyzed zircons. The sample MC-4 is a rounded cobble brownish of medium-grained sandstone,
classified as subarkose. The grains are subrounded in general and well sorted. A total of 31 concordant
ages of 42 analyzed zircon grains display an array of ages from 619 ± 11 to 3025 ± 31 Ma. The data
indicate mostly Paleoproterozoic (68%), with subordinate Archean (22%), and Neoproterozoic (10%)
sources. The Neoproterozoic sources are Ediacaran of 635, 625 and 619 Ma. The main peak on the
cumulative curve is 624 Ma, with minor peaks at 1668, 1802, 2091, 2210, 2464, 2595 and 3032 Ma. The
sample MC-2-4 is a rounded cobble pinkish of mylonitic syenogranite. The zircon grains are 80-250 µm
long, mostly subhedral with magmatic zoning. A Concordia age at 2086 ± 8.9 Ma was calculated based
on 7 of 16 zircon analyses. Inheritance of 2.6 Ga was recognized. The provenance data of sandstone
sample (MA-3) and sandstone clast (MC-4) are similar and shows equivalent peaks. The age patterns are
consistent with southwestern sources of south-southwestern of the Camaquã Basin as Santa Maria Chico
Granulitic Complex (~2.5 Ga) and Vigia Dome gneiss and Batovi Complex (1.7 Ga). The younger
sources are probably related to Ediacaran granites, that are spread along the Dom Feliciano Belt or Bagé
Region. The two Concordia ages of igneous clasts reveal ages comparable of the Paleoproterozoic
basement. This is the first integrated provenance study of sandstone and clasts ages and leads to a new
perspective of Maricá Formation Evolution.
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O presente estudo foi realizado na pedreira Conde Matarazzo, localizada no município de Pedro Osório,
sudeste do estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente a 340 km da capital do estado. Nesta pedreira
afloram os mármores pertencentes à região sul do Domínio Leste do Cinturão Dom Feliciano. As rochas que
afloram na pedreira Matarazzo são caracterizadas pela sua heterogeneidade de litotipos, apresentando uma
grande quantidade de intrusões félsicas e principalmente enclaves metamáficos nos metacarbonatos. O objetivo
deste trabalho é descrever petrograficamente rochas selecionadas e representativas de uma porção da pedreira
estudada. Para isto foi utilizado microscópio petrográfico e microscópio eletrônico de varredura nos laboratórios
da UFPEL e UFRGS. Também apresentamos dados de isótopos estáveis de O e C nos metacarbonatos,
analisadas no espectrômetro de massa Delta V Advantage acoplado com gas bench no Laboratório de Geologia
Isotópica da UFRGS. Incerteza de 0,1‰ para C e 0,2‰ para O. Os metacarbonatos apresentam coloração de
esbranquiçada a cinzenta e granulometria que varia de média à grossa, textura granoblástica equigranular, com
carbonatos medindo entre 250 - 500 µm. Apesar de tratar-se de um mármore calcítico identificou-se cristais de
dolomita, além da presença apatita, biotita, clinocloro, piroxênio, titanita e opacos. As rochas metamáficas
foram classificadas como anfibolitos, exibem textura granoblástica inequigranular, localmente nematoblástica,
sendo constituídas essencialmente por anfibólio e plagioclásio além de augita, diopsídio, titanita, epidoto,
apatita, quartzo, k-feldspato e opacos. A rocha félsica selecionada que compreende o contato entre as duas
rochas citadas anteriormente apresenta uma porcentagem modal de 69,5% de plagioclásio, 28,9% de quartzo e
1,6% de k-feldspato, segundo o diagrama QAP de Streckeisen (1976) é classificada como tonalito. Realizou-se a
análise dos isótopos estáveis de O e C nos metacarbonatos e foram obtidos valores médios, em PDB, de 3,23%
para δ13 C e -14,64% para δ18 O. O valor médio obtido para a equação de Keith e Weber (1964) neste estudo é de
126,63, com este valor foi possível determinação do ambiente, visto que os valores superiores a 120
correspondem a calcários provenientes de ambiente marinho e os valores inferiores a 120 correspondem a
calcários provenientes de ambiente de água doce. Anteriormente os mármores Matarazzo foram classificados por
Neis (2013) como calcíticos e com razões isotópicas 87Sr/86Sr de 0,706, compatível com a idade de
deposição/precipitação entre 820 e 870 Ma. Correlacionando os dados obtidos por Neis (2013) com os dados
obtidos neste estudo, através da curva de variação secular de 87Sr/86Sr e δ13C do Neoproterozíco (∼850-530 Ma)
torna-se possível diminuir a faixa de variação da idade para o entorno de 820 Ma. Devido ao fato das rochas
metamáficas ocorrerem na forma de enclaves máficos nos metacarbonatos foi averiguada a hipótese de tratar-se
de uma rocha de origem ígnea, ou seja, os mármores Matarazzo poderiam ser carbonatitos/metacarbonatitos.
Entretanto, os indícios levantados neste trabalho como os dados isotópicos, a caracterização mineral com
ausência de silicatos ricos em Na (arfvedsonita), a presença de piroxênios e anfibólios cálcicos indicam que os
metacarbonatos são originados de calcários calcíticos metamorfisados.
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O Domínio Leste do Cinturão Dom Feliciano é caracterizado pela presença de rochas de idade
neoproterozoica, que variam desde ca. 780 Ma, relacionado à cristalização dos protólitos dos ortognaisses
que constituem o denominado Arco Piratini até rochas mais novas, como os Dioritos Alto Alegre com
idade de cristalização de 562 Ma. Xenólitos de rochas ígneas e metamórficas têm sido descritos nesse
domínio, por vezes denominados de “Septos do Embasamento”. Na região de Pelotas-Canguçu um
xenólito de metagabro com dimensões métricas, apresentando contato anguloso com a encaixante –
granitoides do Complexo Pinheiro Machado, que apresentam idades de cristalização entre 618-605 Ma
naquela região –, é o primeiro registro do magmatismo paleoproterozoico no Domínio Leste desse
cinturão. Esse metagabro apresenta um bandamento subvertical mm, com bandas mm félsicas – bitownita
(An85) ± quartzo –, irregulares e descontínuas, e bandas cm máficas – diopsídio ± anfibolito ± epidoto,
com predomínio de textura granoblástica e metamorfismo de fácies anfibolito. Como minerais acessórios
predominam zircão, apatita e óxidos de ferro/titânio. Quanto a geoquímica a rocha apresenta
concentrações de SiO2 de 52 %, baixo Al2O3 (12 %), além de concentrações de Ni e Cr de,
respectivamente, 33 e 90 ppm. Spidergrams demonstram sua alta concentração de LILE e HFSE, onde
também se verificam padrões de ETR enriquecidos em relação ao condrito. A afinidade geoquímica é
toleítica, com assinatura do tipo IAT. A idade do metagabro foi obtida a partir de datação U-Pb SHRIMP
em zircões. O diagrama concórdia foi gerado e os pontos analíticos se dispuseram em uma reta discórdia,
com o intercepto superior indicando uma idade de 2,1 Ga, com dados obtidos nos núcleos dos zircões,
enquanto que o intercepto inferior indica uma idade de 616 Ma, obtida nas bordas dos mesmos. Essas
idades são interpretadas, respectivamente, como de cristalização e de resetting do sistema isotópico UPb pelo magmatismo neoproterozoico do Complexo Pinheiro Machado. Zircões herdados têm idades de
2,8 Ga. A ocorrência de rochas paleopreotezoicas no Domínio Leste do Cinturão Dom Feliciano
possibilita traçar algumas correlações com outras unidades paleoproterozoicas do Escudo SulRiograndense, como o Complexo Granulítico Santa Maria Chico, relacionado ao Cráton Roo de la Plata,
ou os Gnaisses Neto Rodrigues no domínio oeste, ou os Gnaisses Encantadas e o Complexo Gnáissico
Arroio dos Ratos no domínio central do Cinturão Dom Feliciano. Em termos de geoquímica e de idades
esse metagabro tem similaridades com as rochas do Complexo Granulítico Santa Maria Chico, porém
não estão metamorfizados em fácies granulito. Outra sugestão poderia ser sua correlação com rochas
africanas, vinculadas aos crátons do Congo ou Kalahari. Rochas similares ao metagabro são identificadas
no Rehoboth Basement Inlier, na Namíbia, um antigo arco magmático paleoproterozoico do Cráton
Kalahari formado pela convergência de dois continentes arqueanos. A descrição dessas rochas
paleoproterozoicas no Domínio Leste do Cinturão Dom Feliciano e sua correlação com rochas africanas
são importantes para a reconstrução geológica da área, bem como para o cenário de evolução do
Gondwana Oeste, onde o contínuo retrabalhamento de crostas pretéritas (2,1 Ga; 780 Ma e 618 Ma) em
conjunto com a atuação de zonas de cisalhamento e magmatismo pós-colisional foram responsáveis pelo
atual cenário geológico.
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The Alto Alegre Diorite (AAD) and Passo da Fabiana Gabbros (PFG) occur in the eastern domain of
Dom Feliciano Belt, RS, which is composed mainly by evolved Neoproterozoic granitoids. These minor
intrusive kilometric-length basic bodies are also present, and occur near Pedro Osório and Pinheiro Machado
cities, respectively. In previous works these basic rocks were divided in two main associations, the Association I
(AI), encompassing commonly cumulated, and sometimes layered gabbros; and Association II (AII), composed
mainly by massive dioritic to subordinate gabbroic rocks. Both associations are subalkaline, with high-alumina
contents (Al2O3 > 17%), even for the non-cumulated rocks. They present medium-K (AI) and medium to high-K
(AII) calk-alkaline affinity, showing higher CaO and Mg# contents in AI; and alkalis, P 2O5, Zr, Nb, Y and total
REE in AII, as well as distinct REE patterns, supporting the proposed division. Additional geochronological
studies using U-Pb SHRIMP zircon isotopic dating were also carried out to determine the crystallization ages of
the largest and most representative bodies of each association. The new acquired data support the proposed
separation, since as AAD (AII), an equigranular medium-grained hornblende-rich diorite, presented an
Ediacaran crystallization age of 562 ± 3.7 Ma, while an Ol leucogabbro from PFG yielded an age of 591 ± 3.5
Ma. In this work we present preliminary results of isotopic studies to investigate possible sources (crust versus
mantle) in the generation and petrological evolution of each association, focused in AAD and PFG. The Sr-Nd
analyses were conducted at Laboratório de Geologia Isotópica–UFRGS, by the TIMS method, using a VGSector 54 mass spectrometer. Analysis on PFG showed 87Sr/86Sr* (0,70799-0,70865) and 87Sr/86Srt (0,707870,70835); and for AAD 87Sr/86Sr* between (0,70626-0,70719) and 87Sr/86Srt (0,70604-0,70708). Regarding SmNd isotopic system, samples exhibit 147Sm/144Nd (0,126176-0,127723); 143Nd/144Nd* (0,512133-0,512186) and
143
Nd/144Ndt (0,511644-0,511693) for PFG. For AAD isotopic compositions showed 147Sm/144Nd (0,1148990,123922); 143Nd/144Nd* (0,512249-0,512350) and 143Nd/144Ndt (0,511826-0,511909). The εNd and TDM
parameters also reinforces differences between these two unities. While PFG exhibit εNd591 between -4.5 and 3.6 and TDM of 1.5 Ga, AAD shows εNd562 between -0.1 and -1.7 and TDM of 1.1-1.2 Ga. When compared to
classic depleted mantle reservoirs in εNd versus 87Sr/86Sr isotopic diagrams, both units are enriched relatively to
DMM model. On the other hand, when compared with enriched mantle components, both associations are
enriched in 87Sr/86Sr relative to EMI model, and depleted in the same isotopic ratio relative to EMII model.
Besides that, samples from PFG plot in a field enriched in 87Sr/86Sr, when compared to AAD. Based on these and
previous data, these enrichment observed in isotopic fingerprints possibly occurred in the source (mantle), due to
previous subduction events in the region, since crustal assimilation/contamination in upper crustal levels would
probably increase silica content (maximum 48.5 for PFG and 47 wt% for AAD), alkalis and other crustal affinity
elements. These new data represent not only an essential tool to evaluate magmatic processes related to these
basic intrusions, but also to unravel part of the geological evolution of the southeast Dom Feliciano Belt and its
geodynamics during Ediacaran times.
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O Escudo Sul-Riograndense, composto por grande variedade litológica e de grande complexidade
tectônica, apresenta quatro corpos carbonatíticos que foram identificados até o presente momento. Destes corpos,
têm-se dois localizados nas proximidades do município de Caçapava do Sul, nomeados Picada dos Tocos e
Passo Feio; e dois nas proximidades de Lavras do Sul, chamados Joca Tavares e Três Estradas. Todas estas
ocorrências localizam-se próximas à zonas de falhas, porém apenas as três primeiras foram descritas
petrograficamente em detalhe. Salienta-se que há poucos estudos geocronológicos dos carbonatitos da região.
Por esta razão propõe-se efetuar a datação dos corpos carbonatíticos por meio da termometria traços de fissão e
(U-Th-Sm)/He. Os carbonatitos analisados no presente trabalho foram Picada dos Tocos (alvikito e beforsito),
Passo Feio (beforsito) e Três Estradas (beforsito). Todas as ocorrências apresentam indícios de deformação,
assim como níveis com maior concentração de algumas espécies minerais, como apatita ou opacos. No que diz
respeito às apatitas destes carbonatitos, ocorrem de forma singular em cada ocorrência, tendo variações de
tamanho e hábito, composição e tipos de inclusões. Quanto ao potencial para datação por estes métodos de baixa
temperatura, encontram-se alguns desafios metodológicos que requerem um estudo detalhado do contexto
petrográfico e cristaloquímico dos minerais para que possibilite uma adequada datação. No caso da datação por
traços de fissão, os desafios são os parâmetros representados pelos processos deformacionais e variações
composicionais. A correta quantificação do teor de F e Cl é essencial para o cálculo de idade pelo método. O
conhecimento acerca da composição das apatitas influencia na determinação da zona de estabilidade dos traços
de fissão. Por exemplo, o caso do carbonatito Três Estradas, no qual a análise por microssonda eletrônica foi
insuficiente para estabelecer a composição química dos cristais. Devido a isso, estudos detalhados por
Infravermelho e Raman foram realizados para que a quantificação precisa fosse realizada. Já as apatitas das
ocorrências Picada dos Tocos e Passo Feio apresentam complexidade relacionada às características dos traços de
fissão presentes, que comumente ocorrem de dimensões reduzidas, em pouca quantidade e que, devido à
presença extensiva de deslocações, requer um rigoroso cuidado na determinação das densidades dos traços de
fissão, visto a semelhança entre estas duas feições. Em relação aos desafios para datação por (U-Th-Sm)/He, em
todas as ocorrências foram identificados cristais com inclusões minerais lamelares ou fluidas, ambas
potencializando a probabilidade de erros relativos à concentração de He, U e Th dos cristais. Apesar das
dificuldades encontradas, os corpos carbonatíticos Passo Feio e Picada dos Tocos já foram datados pelo método
dos traços de fissão por LA-ICP-MS, assim como suas respectivas rochas encaixantes. Foi realizada uma
tentativa de datação por (U-Th-Sm)/He dos carbonatitos Picada dos Tocos e Passo Feio, porém existem
problemas na etapa inicial de extração que impedem a datação atualmente. Neste caso específico, foram
identificadas quantidades anomalamente altas de He nos cristais, e acredita-se que isto seja causado pela
presença de microfraturas preenchidas por carbonatos dentro dos cristais de apatita. No momento estão sendo
elaboradas técnicas para tentar contornar esta situação e permitir a datação destes cristais.
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O laboratório de termocronologia do LGI-CPGq-UFRGS dispõe de um espectrômetro quadrupolo
(Alphachron) para medições dos teores hélio necessários para a datação (U-Th-Sm)/He. Os métodos de datação
(U-Th-Sm)/He e Traços de Fissão, em apatita e zircão, são particularmente utilizados para efetuar estudos de
processos geológicos de baixa temperatura. Acoplados, estes métodos permitem reconstruir histórias térmicas da
superfície e subsuperfície da crosta terrestre, identificar processos de exumação e subsidência auxiliando no
entendimento de evolução geomorfológica das regiões estudadas como também fornece informações sobre
histórias térmicas de bacia sedimentares, em um intervalo de temperaturas que varia entre 80°C e 240°C. O
conhecimento detalhado e quantitativo da evolução térmica de bacias provê dados essenciais para a indústria do
petróleo e gás. Com o objetivo de validar e desenvolver a primeira etapa da datação (U-Th-Sm)/He no
Alphachron, uma série de fragmentos, criteriosamente selecionados, da apatita Durango foi analisada. Para cada
grão foram medidas suas dimensões. O método de datação (U-Th-Sm)/He basea-se na acumulação e perda por
difusão de hélio produzido por decaimento alfa do urânio e tório em grãos de minerais, como apatitas e zircões.
Nestes minerais, a quantificação de 4He radiogênico, urânio, tório e samário presentes e, em menores
proporções pelo samário, permite determinar uma idade (U-Th-Sm)/He. Para a apatita, a perda total de He
radiogênico por difusão, em função do aquecimento da amostra se dá em temperaturas em torno de 80°C e 90°C,
conhecida como a zona de retenção parcial de hélio. Este processo se dá em escalas de tempo da ordem de
milhões de anos. Para realizar o cálculo das idades, é necessária a quantificação da concentração de 4He presente
no grão analisado, que é definida a partir da utilização de um espectrômetro quadrupolo (Alphachron®), seguido
pela quantificação dos teores de U, Th e Sm a partir de ICPMS por diluição isotópica. Assim pode-se obter
informações geológicas através da análise de apatita e zircão, cujas temperaturas de bloqueio são de 80°C e
150°C, respectivamente. O Alphachron®, possui quatro principais componentes, na etapa de extração de 4He. O
primeiro sendo a câmara de laser, onde é realizada a extração do He de cada grão individualmente encapsulado
em Nb ou Pt, a partir do aquecimento do mesmo por um laser diodo. O segundo componente consiste nos
tanques de 3He e 4He que são usados para verificação da precisão do equipamento e também como spike de
análise. O terceiro é composto por uma série de válvulas e getters, através das quais o He extraído é introduzido
no sistema, homogeneizado e passa por um processo de “limpeza” (extração de N, O, CO 2, etc). O quarto
componente é o espectrômetro quadrupolo, onde o material extraído do grão, juntamente com seu spike, é lido.
Os resultados das análises são concordantes com a idade estabelecida por outros laboratórios para o método (UTh-Sm)/He para a apatita de Durango e atesta a reprodutibilidade das análises determinadas no laboratório de
termocronologia do LGI-CPGq-UFRGS.
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Zircões vulcanogênicos possuem assinatura ígnea e podem ser considerados contemporâneos à deposição dos
sedimentos. Quando presentes em camadas de cinzas vulcânicas depositadas em registros sedimentares, são
utilizados como balizadores cronoestratigráficos para a Formação/Membro, e podem ser utilizados como
marcador estratigráfico de Correlação por tefroestratigrafia. O intervalo entre os períodos Permiano e Triássico
foi marcado por intensa atividade vulcânica mundial. Na Bacia do Paraná diversos registros destes eventos foram
preservados na forma de finos níveis de tufos vulcânicos (bentonita ou tonsteins) ou mesmo como cristais
intersticiais. Na Formação Irati, bentonitas foram interpretadas como sendo uma expressão distal de um
vulcanismo contemporâneo (província Choiyoi) ao longo da margem da placa Gondwana, obtendo um nível
datado de 278 ± 2,2 Ma. Novos níveis de bentonita contendo cristais de zircão de origem vulcanogênica foram
encontrados na parte sul da Bacia do Paraná. Estes cristais mostram formas de prismas alongados com
terminações bipiramidais tetragonais, euédricos, hialinos, incolores a alaranjados, com comprimento entre 50200 μm. Imagens de catodoluminescência realizadas nos cristais de zircão previamente polidos revelaram
estrutura interna caracterizada por zoneamento oscilatório ígneo. A análise das razões isotópicas foi realizada
pelo método LA-MC-ICPMS. Vinte e cinco cristais de zircão em bentonita da Formação Irati, coletados na região
de Acegua-RS, foram selecionados para análise. Quatorze cristais apresentaram uma idade preliminar de 280 ±
3,0 Ma, coerente com a idade da datação já existente na pedreira PetroSIX, região São Mateus do Sul- PR. As
idades obtidas indicam que estes níveis de bentonitas foram originadas a partir de cinzas vulcânicas associadas
ao magmatismo Choiyoi, provenientes da porção oeste da Argentina e depositados via aérea na porção sul da
Bacia do Paraná.
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