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APRESENTAÇÃO 
 

O presente livro de resumos reúne os trabalhos apresentados no VIII ENCONTRO DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (VIII EPPGG) do Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas da Unesp – Campus de Rio Claro. 

Em sua oitava edição, o encontro objetivou aprofundar a discussão de assuntos 
importantes para os Programas de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente e Geologia 
Regional e promoveu também a integração dos discentes e docentes dos dois programas, em 
torno das pesquisas de dissertações e teses, sendo uma oportunidade ímpar de debate sobre os 
projetos em diferentes estágios de execução. 

Comissão organizadora 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações expressas nos resumos, bem como sua exatidão ortográfica/gramatical, 
são de responsabilidade dos respectivos autores 
.
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TECTONO-SEDIMENTAÇÃO DOS CARBONATOS TRIÁSSICOS LACUSTRES NA PORÇÃO NORTE 
DA BACIA CUYO, OESTE DA ARGENTINA 

 
Bárbara M. Nascimento Teixeira1 

Norberto Morales (Unesp) 
Ricardo Astini 

Fernando Gómez (Universidad de Córdoba) 
 
A dissertação de mestrado consiste no estudo dos sedimentos carbonáticos triássicos lacustres 
no norte da Bacia Cuyo (afloramento de CerroPuntudo, Precordillera de San Juan, oeste da 
Argentina), com o objetivo de entender o modo de ocorrência, distribuição areal, seu 
significado tectono-sedimentar e a relação estratigráfica com os sedimentos siliciclásticos de 
sistemas lacustres e de leques aluviais associados. Pretende-se também correlacionar os 
carbonatos de Cerro Puntudo com demais localidades da bacia onde também ocorram seções 
carbonáticas (possivelmente depocentro de Potrerillos, região de Mendonza, Argentina). Os 
depósitos triássicos na região de Cerro Puntudo pertencem à bacia riftCuyo não-marinha,e 
representam os depósitos da extremidade norte dessa bacia (López-Gumandí&Astini,2004).A 
bacia Cuyo tem sua gênese relacionada ao relaxamento extensional pós-vulcanismo 
NeoPermiano-EoTriássico, que resultou em rápida subsidência egeração de grabens NNW-SSE 
no oeste da Argentina e Chile (Uliana&Biddle, 1988; Ramos &Kay, 1991; Spalletti,1999). A 
bacia é constituída por dois hemi-grabens assimétricos com polaridades opostas: o hemi-
graben sulque ocorre em subsuperfície e apresenta um gerador lacustre triássicos relacionado 
a diversas acumulações de petróleo na região de Mendonza; e o hemi-graben norte que aflora 
no flanco oeste da Precordillera, no qual encontra-se a área de estudo(López-Gumandí&Astini, 
2004).O afloramento de Cerro Puntudo consiste de depósitos de leques aluviais grossos 
(conglomerados e brechas) com intercalação marginal de depósitoslacustres rasos 
caracterizados por carbonatos estromatolíticos, mudstonesearenitos finos (López-
Gumandí&Astini, 2004).A seção vertical possui aproximadamente 400m,na qual a seção 
carbonática microbial lacustre ocorre por cerca de 50m. A metodologia de trabalho consistirá 
no levantamento de pelo menos duas seções estratigráficas verticais para aquisição de dados 
geológicos:caracterização de fácies e associação de fácies, medição de estruturas, registro 
fotográfico, aquisição de amostras de rocha para estudos petrográficos. E também, 
levantamento de paleocorrentes e análise de proveniência (método Gazzi-Dickinson) dos 
sedimentos siliciclásticos abaixo e acima da seção carbonática. Assim, pretende-se caracterizar 
as direções de fluxo detrítico abaixo e acima do sistema carbonático e detalhar as transições 
de fácies para determinar seexistem hiatos ou discordâncias (e a influência de tectonismo 
ativo durante a sedimentação). Os produtos dessa dissertação serão um mapa geológico de 
detalhe da área de Cerro Puntudo, as seções estratigráficas verticaise modelos tectono-
sedimentares com foco nos depósitos carbonáticos microbiais. 
 
 
Palavras chaves: Carbonatos microbiais, tectono-sedimentação, rift. 
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SISTEMAS PETROLÍFEROS ESPECULATIVOS DA BACIA DE PELOTAS (OFFSHORE DE URUGUAI) 
 

Bruno Conti Paciello1 
Prof. Dr. Alexandre J. Perinotto 

 
A Bacia de Pelotas desenvolve-se ao longo da margem atlântica sul do Brasil, estendendo-se 
sua porção sul sobre a plataforma continental uruguaia. Está limitada ao norte, no Brasil, com 
a Bacia de Santos através do Alto de Florianópolis, e ao sul, em águas territoriais uruguaias, 
com a Bacia Punta del Este através do Alto de Polônio. Sua gênese está associada à 
fragmentação do supercontinente Gondwana e posterior abertura do oceano Atlântico Sul. Ao 
contrário de sua vizinha do norte, a prolífica Bacia de Santos, ainda não foram identificadas 
acumulações comerciais de hidrocarbonetos nesta bacia. Não obstante, a Bacia de Pelotas 
continua sendo subexplorada com total de 18 poços exploratórios perfurados em sua porção 
brasileira, numa área aproximada de 250.000 km2. Nos últimos anos observa-se renovado 
interesse pela bacia, associado, em grande parte, a dados sísmicos 2D adquiridos na porção 
uruguaia (área de estudo), ainda não perfurada. As linhas sísmicas revelam interessante 
potencial hidrocarbonífero, permitindo identificar plays estratigráficos que apresentam 
analogias com acumulações descobertas recentemente em outras bacias do Atlântico (ex.: 
Guiana Francesa e Gana). Um dos principais riscos exploratórios que apresenta a bacia, hoje 
em dia, é a ausência de um sistema petrolífero comprovado. O objetivo fundamental deste 
trabalho é a definição dos sistemas petrolíferos especulativos presentes na bacia utilizando 
como principal metodologia a estratigrafia de sequências. Para isso, foi efetuada analise de 
sequências da área de estudo a partir de linhas sísmicas 2D e da informação disponível de 
poços que permitiu a interpretação dos principais ambientes deposicionais e assim identificar 
a distribuição e espessura das rochas geradoras, reservatórios e selantes. Os sistemas 
petrolíferos especulativos definidos para a bacia estão constituídos por duas rochas geradoras 
principais de idade Aptiano-Albiano e Cenomaniano-Turoniano, associadas a ambientes 
marinhos profundos, reservatórios ligados a sistemas turbidíticos cretáceos e terciários, sendo 
o principal selante regional os folhelhos marinhos da transgressão global maastrichtiana-
paleocena.  
 
 
Palavras chave: Bacia de Pelotas, Uruguai, Estratigrafia de Sequências, Sistema petrolífero 
especulativo. 
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 ANÁLISES CLADÍSTICA-FILOGENÉTICA E PALEOBIOGEOGRÁFICA DOS CROCODYLOMORPHA 

(ARCHOSAUROMORPHA) DO CRETÁCEO SUPERIOR DO SUDESTE DO BRASIL 
 

Caio Fabricio Cezar Geroto1 
Reinaldo J. Bertini 

 
Os Mesoeucrocodylia representam o grupo de vertebrados fósseis mais expressivo do Grupo 
Bauru, contando com cerca de 26 espécies formalmente descritas e sendo encontrados 
principalmente nas formações Santo Anastácio, Adamantina e Marilia. A grande maioria dos 
táxons são agrupados dentro de cinco famílias, que são Notosuchidae, Sphagesauridae, 
Baurusuchidae, Peirosauridae e Trematochampsidae. Porém Labidiosuchus amicum e 
Morrinhosuchus luziae não possuem uma posição taxonômica resolvida. E mesmo a posição 
sistemática destes grupos ainda é motivo de debates. Por muito tempo estes morfótipos 
foram considerados endêmicos do Grupo Bauru, mas hoje sabe-se que compartilham uma 
história evolutiva com outros táxons fósseis distribuídos ao longo do Gondwana, 
eventualmente Laurásia. Atualmente a cladística filogenética tem sido utilizada como a 
principal ferramenta para encontrar um consenso entre as hipóteses a respeito da posição 
taxonômica destes clados. Toda a base teórica da metodologia se baseia no princípio de que 
dois táxons quaisquer vão compartilhar um ancestral comum, e três táxons quaisquer dois 
compartilharam uma ancestralidade comum. A paleobiogeografia histórica, no entanto, tem 
sido feita de modo literário, sem nenhuma base metodológica, de modo que para testar as 
rotas de vicariância foi selecionado o método biogeográfico cladístico da Parcimônia de 
Brooks. Para a análise em questão foram selecionados 59 táxons terminais e 335 caracteres. A 
análise da matriz de dados gerou 4 árvores mais parcimoniosas, com 1470 passos cada, que 
geraram uma árvore de consenso com 1483 passos. O índice de consistência das árvores foi de 
0.280, e da árvore de consenso 0.278. O índice de retenção foi de 0.601 para as árvores, e de 
0.596 para a árvore de consenso. Um baixo índice de consistência é padrão em análises de 
Crocodyliformes, no entanto o alto índice de retenção mostra que nesta análise, embora 
existam muitas homoplasias, estas estão surgindo apenas uma vez e não variam entre as 
diferentes árvores encontradas. A árvore de consenso mostra que existem duas linhagens 
principais de Mesoeucrocodylia, uma delas composta exclusivamente por Notosuchia, com as 
famílias Notosuchidae, Baurusuchidae e Sphagesauridae, a outra composta por Sebecidae, 
Araripesuchidae, Neosuchia e as famílias Peirosauridae e Trematochampsidae. Labidiosuchus 
amicum e Morrinhosuchus luziae foram recuperados como Notosuchia basais a 
Sphagesauridae. Uma vez conseguida a árvore de consenso aplicou-se a Parcimônia de Brooks 
em duas etapas. O resultado aponta para duas rotas de dispersão, uma através da porção Sul 
do Gondwana, pela rota América do Sul / Antártida / Madagascar - Índia / África, e outra pela 
porção Noroeste entre América do Sul e África. Uma hipótese a priori, portanto, pode ser 
preferível para táxons laurasianos como Chimaerasuchus paradoxus. Notosuchidae surge a 
partir de um evento de migração seguido de especiação, da Formação Bajo de La Carpa 
(Notosuchus terrestris) para a Formação Adamantina (Maraliasuchus amarali). As espécies de 
Baurusuchidae e Sphagesauridae do Grupo Bauru teriam se originado por simpatria, enquanto 
uma possível migração via Antártica, de uma linhagem de Baurusuchidae, teria alcançado a 
Formação Pab e originado Pabweshi pakistanensis. 
 
Palavras chaves: Grupo Bauru, Mesoeucrocodylia, Notosuchia, Peirosauridae, 
Trematochampsidae 
     
1cgeroto@gmail.com 
Nível: Doutoramento - Programas de Pós-Graduação Geologia Regional (Linha de pesquisa: 
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 ESTUDO COMPARATIVO DE RESTOS FÓSSEIS E RECENTES DE AMPHISBAENIA. ABORDAGENS 

FILOGENÉTICAS, PALEOECOLÓGICAS, PALEOBIOGEOGRÁFICAS 
João Paulo de A. Benites1 

Reinaldo J. Bertini 
 
Amphisbaenia é um importante grupo de amniotas reptilianos, providos de corpo cilíndrico e 
alongado, usualmente desprovidos de membros, com a exceção da Família Bipedidae, que 
apresentam os anteriores desenvolvidos. Esta anatomia facilita a vida fossorial. São alocados 
aos Squamata, por possuírem hemipênis, dente para romper e sair do ovo, cloaca transversal e 
tegumento coberto de escamas. Por assemelharem-se aos lacertílios e ofídios, seu 
posicionamento filogenético tem sido amplamente discutido e sua ancestralidade é ainda 
controversa. São limitados às regiões subtropicais e tropicais, constituindo importante 
informação para abordagens paleoecológicas e paleobiogeográficas. Confeccionam profundos 
túneis compactando o solo, o que implica em grandes modificações morfológicas, tais como 
crânio robusto, formado por placas ósseas rígidas, e ligações interdigitais na região frontal, 
podendo ser sobrepostas, o que lhes confere maior resistência contra impactos na escavação. 
Sua anatomia é bastante convergente com aquela dos fósseis de lacertiformes mesozóicos, 
demonstrando um provável ancestral em comum com estes diápsidos. Um espécimen de 
Cryptolacerta, oriundo da Alemanha, compartilha características com Amphisbaenia. 
Entretanto sua filogenia ainda é incerta. De todo modo, junto com Sineoamphisbaena, pode 
indicar características convergentes entre “lagartos” laurasianos, possivelmente com aqueles 
que originaram Amphisbaenia. Os fósseis de anfisbênios são geograficamente restritos, 
predominantemente encontrados nos Estados Unidos, em quantidade relativamente escassa. 
A maior parte está relacionada à Família Rhineuridae, que poderia ser considerada primitiva. 
No entanto Bipedidae, um grupo recente, é classificado como primitivo, devido à presença de 
cintura escapular e membros anteriores. Entretanto não há registros fósseis seguros, pois até 
então não foram encontrados restos fossilizados atribuídos a Bipedidae. Ocorre convergência 
morfológica em Rhineuridae, detalhada nas análises filogenéticas, colocando-o como 
agrupamento derivado. É observado que não ocorre a presença de material fóssil bem 
preservado antes do início do Eoceno. Mas com base na morfologia os Amphisbaenia, 
especificamente Rhineuridae, eram escavadores especializados logo ao início da Era 
Cenozóica, não diferindo muito dos morfótipos recentes. Portanto imagina-se que sua origem 
seria anterior, provavelmente durante o Cretáceo. Sua dispersão está atrelada às mudanças 
climáticas sofridas na América do Norte durante o Quaternário, restando apenas uma espécie 
na Flórida. Com a inclusão do morfótipo fóssil Blanus mendezi, oriundo da Península Ibérica, a 
Família Trogonophidae foi alocada como basal em relação a Amphisbaenidae, o que difere de 
análises disponíveis, nas quais ambas as famílias eram tidas como grupo irmão. Com base 
nesta nova topologia podemos considerar a origem de Trogonophidae laurasiana, devido 
similaridade com Blanus. A análise paleobiogeográfica apresentou troca biótica entre África e 
Ámerica do Sul. A primeira hipótese considera dispersão enquanto ambos os continentes ainda 
eram ligados, entretanto a ausência de fósseis mesozóicos não permite confirmar. A segunda 
hipótese prevê dispersão à partir da Laurásia, de forma independente entre Américas e África, 
ocorrida durante a Era Cenozóica. Morfótipos derivados teriam obtido tais características 
através de convergência adaptativa em ambos os continentes e corrobora a presença de Bipes 
e Blanus, com características primitivas. De qualquer maneira a origem dos anfisbênios ainda 
permanece obscura. 
Palavras chaves: Amphisbaenia, Filogenia, Paleoecologia, Paleobiogeografia 
     
1E-mail: joaopbenites@gmail.com 
Nível: Mestrado – Programas de Pós-Graduação Geociências e Meio Ambiente (Linha de 
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CARACTERIZAÇÃO DO ARCABOUÇO ESTRUTURAL-ESTRATIGRÁFICO DA PORÇÃO SUL DA 

BACIA DE CAMPOS – ALTO DE CABO FRIO 
 

Luana Fernandes do Nascimento1 
Orientador: Prof. Dr. José Alexandre de Jesus Perinotto 
Co-orientadora: Dra. Maria Gabriela Castillo Vincentelli 

 
Considerando que o Alto de Cabo Frio separa as duas principais bacias petrolíferas 

brasileiras (Campos e Santos), uma análise estrutural da região poderia contribuir no 
conhecimento dos elementos geológicos do sistema petrolífero que definem a existência dos 
campos de Maromba, Papa-Terra, Peregrino e Polvo. A área de estudo é considerada de 
interesse geológico, visto que a porção Sul da Bacia de Campos é altamente influenciada por 
eventos magmáticos e possui uma heterogeneidade geológica quando comparada à porção 
norte da bacia, portanto, esta pesquisa apresenta o desafio da compreensão do arcabouço 
estrutural-estratigráfico da área, sua evolução geológica e a potencialidade petrolífera 
associada ao magmatismo. O objetivo desta pesquisa consiste na caracterização do arcabouço 
estrutural-estratigráfico no Alto de Cabo Frio na Bacia de Campos (RJ) com o intuito de 
compreender a evolução geológica e o condicionamento estrutural-estratigráfico das 
armadilhas capazes de conter hidrocarboneto na área. No Alto de Cabo Frio encontram-se os 
campos de petróleo Papa-Terra, Maromba, Peregrino e Polvo, os quais produzem óleo de 13° a 
22° API, sendo que os campos de Papa-Terra e Peregrino produzem dos reservatórios 
turbidíticos da Formação Carapebus, e o campo de Maromba em reservatórios turbidíticos de 
idades Eoceno Médio e Maastrichtiano. A análise da área foi realizada a partir da interpretação 
e integração de dados de métodos potenciais, sísmicos e de poço interpretados no LISG 
(Laboratório de Interpretação de Dados Sísmicos e Geológicos) da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP). O banco de dados foi obtido pela política de gratuidade de dados para 
pesquisa acadêmica da Agência Nacional do Petróleo (ANP), contendo 20 linhas sísmicas 
distribuídas nos campos de Papa-Terra, Maromba e Peregrino, um volume sísmico 3D no 
Campo de Papa-Terra de 100 km², e 10 poços, cada um contendo um conjunto de perfis de 
poço no formato .las (GR, RHOB, ILD e DT). Como resultados obtidos até o momento, foram 
observados nos mapas gravimétricos e magnetométricos, um lineamento nordeste-sudoeste 
no campo de Peregrino e outros lineamentos regionais de mesma direção. Os reservatórios 
dos Campos de Peregrino, Maromba e Papa-Terra (todos turbidíticos) estão limitados e 
separados por sistemas de falhas normais, formando grábens, cuja posição estrutural mais alta 
se encontra no campo de Peregrino para os principais reservatórios conhecidos (Eoceno e 
Cretáceo Superior). Também são esperados reservatórios nos carbonatos do Albiano e em 
basaltos fraturados, sendo a área de maior influência de derrames o Campo de Maromba, 
confirmado nos mapas gravimétrico e magnetométrico total da área. Aplicando o atributo 
sísmico Amplitude RMS sobre o horizonte correspondente ao topo do embasamento no 
campo de Papa-Terra, verifica-se a tendência de fraturas, o que pode indicar um potencial 
reservatório, visto que o sistema petrolífero é ativo na área de estudo. 
 
 
Palavras chaves: Alto de Cabo Frio, Bacia de Campos, Interpretação Sísmica. 
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CARACTERIZAÇÃO SISMOESTRATIGRÁFICA DAS FÁCIES RESERVATÓRIO NO CAMPO DE 

JUBARTE – BACIA DE CAMPOS, ES 
 

Milena Cristina Rosa1 
Prof. Dr. Dimas Dias Brito 

Profa. Dra. Maria Gabriela Castillo Vincentelli 
 
O Campo de Jubarte representa uma das maiores e recentes descobertas da Bacia de Campos 
em reservatórios do Maastrichtiano e Aptiano, sendo que em 2008 foi o pioneiro do Brasil a 
iniciar a produção nos reservatórios carbonáticos do Pré-Sal. Juntamente com os Campos de 
Ostra e Golfinho, o Campo de Jubarte representa aproximadamente 78% da produção de 
petróleo no Estado do Espírito Santo, constituindo o segundo maior em produção no Estado, 
com reservas da ordem de 600 milhões de barris (BDEP, 2010; BEZZERA et al., 2004). 
Os principais reservatórios do Campo de Jubarte na seção Pós-Sal são os arenitos turbidíticos, 
de águas profundas da Formação Carapebus no Maastrichiano Superior. Os reservatórios da 
seção do Pré-Sal estão localizados abaixo de aproximadamente 200 metros de sal e podem ser 
rochas de dois tipos principais: rochas calcárias com coquinas (CHANG et al., 2008) e calcários 
microbialíticos da porção superior que está na seção rifte (ESTRELLA et al., 2008). 
O presente estudo prevê a utilização de métodos geológicos/geofísicos, como a interpretação 
e a integração entre sísmica 2D e 3D, interpretação de atributos sísmicos,  análise de perfis de 
poços e petrofísica, que contextualizam a caracterização sismoestratigrafica da área e tem 
como objetivo classificar os arranjos das fácies reservatório dos principais níveis produtores, 
assim como um entendimento dos paleoambientes deposicionais envolvidos. Os métodos 
utilizados são amplamente aplicados na indústria do petróleo, e atuam nas descobertas de 
novas fronteiras exploratórias e na otimização de Campos em desenvolvimento. Nesta ordem 
de ideias, o projeto tem como resultados esperados a caracterização estrutural e 
sismoestratigráfica dos diferentes reservatórios siliciclásticos e carbonáticos no Campo de 
Jubarte, elaborando um modelo geológico tridimensional integrado, aplicando alto controle 
geoestatístico durante a execução. Com isso serão definidas a distribuição das principais 
propriedades físicas, a geometria e a continuidade lateral das fácies reservatório estudadas 
com uma reconstrução do paleambiente deposicional que contribua na compreensão da 
evolução tectônica sedimentar da área tanto em escala local como regional e de todo o 
sistema petrolífero envolvido. 
 
 
Palavras chaves: sismoestratigrafia, Campo de Jubarte, fácies reservatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
1E-mail: mcr.geol@gmail.com 
Nível: Mestrado – Programas de Pós-Graduação Geociências (Linha de pesquisa: Bacias 
Sedimentares). 
Bolsista Cnpq 



 

21 
 

VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa I: Origem e Evolução das Bacias Sedimentares 

 
  

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DOS CARBONATOS CONTINENTAIS DA FAZENDA AURORA, 
OUROLÂNDIA, BA 

 
Sérgio Leandro Vieira de Toledo1 

Lucas Veríssimo Warren  
 
 
Os carbonatos continentais da Fazenda Aurora apresentam estruturas e configurações 
espaciais cuja descrição ainda não possui paralelo na literatura brasileira. Constituída por 6 
morfótipos com características distintas, apresentam um padrão de ocorrência peculiar. Os 
corpos alinham-se por aproximadamente 500 metros, na direção EW, existindo alinhamentos 
paralelos entre corpos, formando corredores de até 15 metros de extensão. Os carbonatos 
aparentemente apresentam condicionantes e características que remetem a um ambiente de 
formação lacustre, intercalados com períodos de seca e de intenso fluxo unidirecional. O 
resultado dessa interação gerou corpos semicirculares, com diâmetro de até 1 metro, e altura 
com valores iguais ou inferiores ao diâmetro, em cuja base ocorre ampla preservação in situ de 
talos de vegetais do tipo Thypa; corpos métricos, alongados, com exemplares que ultrapassam 
4 metros de extensão, cuja altura não excede 1 metro, em cuja base apresenta restos de 
caules vegetais “in situ”; corpos com bordas de pequena altura, cobrindo extensas áreas de 
declive, cujo formato remete a pequenas barragens sobrepostas; corpos centimétricos, com 
formato cilíndrico e interior oco, possivelmente atribuído à incrustação de caules vegetais 
arbóreos; corpos de carbonato maciço e/ou cimento de brecha, incrustados diretamente sobre 
blocos do embasamento e aglomerados de talos de algas Carófitas incrustados por carbonato 
de cálcio. As primeiras descrições e inferências sobre a gênese estão fundadas em observações 
de campo e análises petrográficas. Os estudos de isótopos de carbono e oxigênio, microscopia 
eletrônica e as datações pelos métodos de U/Th, Termoluminescência e C14, em andamento, 
proporcionarão detalhamento nos resultado obtidos até o momento. 
 
 
Palavras chaves: Isótopos, termoluminescência, Carbonatos Continetais, Bahia.  
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ESTUDO PETROGENÉTICO E TECTONO-ESTRUTURAL DAS ROCHAS HOSPEDEIRAS DAS 
MINERALIZAÇÕES AURÍFERAS E SUAS IMPLICAÇÕES METALOGENÉTICAS - IBITIARA, BORDA 

OESTE DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA 
 

Aline de Cassia Carlin1 
Norberto Morales 

 
No município de Ibitiara (BA), Espinhaço Setentrional, no fechamento norte de uma estrutura 
antiformal ocorrem rochas alteradas hidrotermalmente que hospedam a mineralização 
aurífera Lavra Velha. Estas rochas foram consideradas de origem vulcânica (riolito, dacitos e 
tufos) correlacionáveis a Formação Novo Horizonte. Os trabalhos de campo e petrográficos 
referentes a estas rochas, realizados durante o trabalho de conlcusão de curso desta autora, 
geraram dúvida quanto a sua origem vulcânica, fato que levou a confrontar a petrografia, 
alteração hidrotermal e quimismo dessas rochas com as vulcânicas da Formação Novo 
Horizonte e embasamento regional (Granitoide Ibitiara). Sendo assim, o principal objetivo 
desta pesquisa é comparar as características das rochas encaixantes e das diferentes unidades 
citadas por meio de análise de campo, petrografia e litoquímica. Visa-se comprovar a 
correlação existente entre as rochas encaixantes e o embasamento, como sugerido pelos 
resultados preliminares expostos a seguir. Como objetivo secundário, pretende-se quantificar 
as fases hidrotermais que atingem a área de estudo e sua influência no processo de 
mineralização, com auxílio de análise estrutural da área. As rochas  encaixantes da 
mineralização de ouro Lavra Velha encontram-se intensamente alteradas e correspondem à 
protólitos plutônicos e subvulcânicos de composição tonalítica, quartzo diorítica e 
granodiorítica. Os principais processos hidrotermais atuantes nestas rochas foram intensa 
sericitização associada à albitização, cloritização, turmalinização e formação de óxidos de ferro 
(magnetita/martita e hematita). Também pode ocorrer carbonatação, epidotização, nas rochas 
mais preservadas, e sulfetação (pirita), normalmente associada à magnetita. São rochas 
peraluminosas de natureza cálcio-alcalina. O embasamento (Granitoide Ibitiara) é 
representado por protólitos de tonalitos, granodioritos, dioritos e quartzo monzodiorito. Os 
principais minerais hidrotermais são clorita, carbonato e epidoto, com frequente ocorrência de 
sulfeto (pirita) e óxidos de ferro (magnetita e hematita). Pode ocorrer ilmenita e 
titanomagnetita com exsolução de magnetita, com titanita e rutilo nas suas bordas. São rochas 
peraluminosas e potássicas de magmatismo cálcio-alcalino. As rochas da Formação Novo 
Horizonte, que ocorrem no flanco leste da antiformal, apresentam estruturas de rochas 
vulcânicas ainda preservadas, porém mineralogia primária inexistente ou completamente 
transformada. Os principais minerais secundários, hidrotermais, constituintes das rochas são 
pirofilita e hematita pulverulenta, responsável pela coloração vermelha da rocha. A pirofilita 
foi identificada na petrografia com auxílio dos dados químicos das rochas, que mostraram teor 
de K muito baixo. As rochas desta unidade são classificadas em peraluminosas, de natureza 
cálcio-alcalina, com forte tendência em perda de álcalis. As comparações entre as descrições e 
estudo de cada unidade, apresentaram semelhança das rochas encaixantes da mineralização 
de ouro com as rochas do embasamento, e não com as vulcânicas da Formação Novo 
Horizonte, como foi considerado inicialmente. Essas rochas encaixantes correspondem a 
porções mais alteradas, ou metamorfizadas, do embasamento, devido à atuação de forte 
alteração hidrotermal com envolvimento de grande quantidade de fluidos.  
 
Palavras chaves: Granitoide Ibitiara, Formação Novo Horizonte, Hidrotermalismo 
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EVOLUÇÃO TERMOCRONOLÓGICA DA PORÇÃO NORTE DA BACIA DO NAMIBE ATRAVÉS DA 

TERMOCRONOLOGIA POR TRAÇO DE FISSÃO EM APATITA 
 

Bruno Venancio da Silva1 
Peter Christian Hackspacher 

 
A termocronologia de baixa temperatura vêm sendo empregada no estudo evolutivo de 
margens continentais passivas por diversos autores. A termocronologia por traço de fissão em 
apatita possibilita a reconstrução de histórias térmicas entre aproximadamente 60 e 120°C 
(zona de annealing) o que possibilita a interpretação de processos tectônicos, magmáticos, 
isostáticos e climáticos ocorridos nos primeiros 4 km da crosta terrestre. A evolução das bacias 
sedimentares da margem costeira angolana foi marcada pela interação entre vários processos 
ocorridos desde a fragmentação do Gondwana e a abertura do Atlântico Sul no Mesozóico, até 
o Cenozóico. Este trabalho visa estabelecer a evolução termocronológica da porção adjacente 
à bacia do Namibe (embasamento) por meio da termocronologia por traço de fissão em 
apatita e desta forma, tentar entender os processos de erosão, soerguimento e reativações 
tectônicas que condicionaram a evolução da porção norte da bacia e consequentemente da 
margem passiva neste segmento. 
 
 
Palavras chaves: termocronologia, traço de fissão, margem angolana, bacia do Namibe  
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EVOLUÇÃO DO RELEVO DA BACIA DO RIO SAPUCAÍ - MG: RELAÇÕES ENTRE DINÂMICAS DE 

LONGO E CURTO PRAZO NO TEMPO GEOLÓGICO 
 

Daniel Henrique de Souza1 
Peter Christian Hackspacher 

 
Este projeto se insere nas novas possibilidades de estudos de evolução do relevo em longo 
prazo, devido aos avanços nas ultimas décadas de técnicas de datação de eventos geológicos e 
geomorfológicas e estimativas de taxas de denudação. Neste sentido este trabalho propõe a 
utilização em conjunto de técnicas que abranjam diversas escalas temporais para 
compreender a evolução do relevo da Bacia do Rio Sapucaí, na divisa entre os estados de 
Minas Gerais (a sul) e São Paulo (a nordeste), localidade extremamente afetada pelos grandes 
eventos regionais do sudeste brasileiro que se deram após a reativação Wealdeniana no 
Mesozoico, sobretudo, a formação dos Riftes Cenozoicos do Sudeste Brasileiro, no Paleogeno. 
Assim, a termocronologia de baixa temperatura por análise de traço de fissão em apatitas e 
sistemática (U-Th)/He, visa determinação dos principais eventos modeladores do relevo na 
escala de dezenas a centenas de milhões de anos  e seus papéis na compartimentação 
topográfica regional, ao passo que a mensuração da produção in-situdo isótopo 
cosmogênico10Be, auxiliada por índices morfométricos aplicados na rede de drenagem, 
verificará em que medida estes grandes compartimentos estão sendo preservados ou 
destruídos pela dinâmica do Quaternário. 
 
 
Palavras Chaves: evolução do relevo, termocronologia de baixa temperatura, isótopos 
cosmogênicos, taxas de denudação.  
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CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PETROLÍFERO DAS ÁGUAS RASAS NA BACIA DO 

ESPÍRITO SANTO COM APLICAÇÃO DE TÉCNICAS GEOFÍSICAS 
 

Douglas Souza Morais1 
Orientador: Prof. Dr. João Carlos Dourado 

 

A Bacia do Espírito Santo é caracterizada como de margem passiva formada quando da separação 
do continente Sul-Americano e Africano na fragmentação do Gondwana. A área de estudo 
concentra-se na porção offshore perfazendo quatro campos, sendo dois conhecidamente 
produtores de gás (Cangoá e Peroá) e dois produtores de óleo (Cação e Golfinho). A interpretação 
da sísmica de reflexão (seções sísmicas), métodos potencias (Gravimétricos e 
Aeromagnetométricos), além da perfilagem geofísica foram os métodos geofísicos estudados neste 
presente trabalho. A maioria dos dados foram disponibilizados através do BDEP/ANP (Banco de 
Dados de Exploração e Produção/ Agência Nacional do Petróleo). Vários lineamentos foram 
extraídos nos mapas de métodos potenciais para tentar entender suas relações com o sistema 
petrolífero da bacia. Nas seções sísmicas foram interpretados os horizontes cronoestratigráficos 
com posterior geração dos mapas de contorno estrutural de cada horizonte. De todos os dados de 
poços solicitados, 16 apresentaram ótimos resultados nos perfis geofísicos (RG, ILD, RHOB, NPHI, 
DT), ou seja, havia forte evidências de que seriam bons reservatórios. Por isso, foram 
caracterizados petrofisicamente, obtendo-se assim os valores de porosidade, volume de argila, 
resistividade da água de formação, e a saturação de água. Através dos dados de poços foram 
realizadas as correlações estratigráficas amarradas com a sísmica. Com o estudo integrado de 
todos esses métodos foi possível identificar possíveis alvos exploratórios. Foram nove os horizontes 
cronoestratigráficos delimitados nas seções sísmicas (Fundo do Mar, Formação Urucutuca, Oligo-
Mioceno, Paleoceno, Maastrichtiano, Albiano, Sal, Aptiano e Embasamento) dos quais foram 
gerados os mapas de contorno estrutural. Falhas normais sintéticas, antitéticas, estruturas como 
horst e grabens são comuns na região estudada. Diápiros salinos, e rollovers também foram 
caracterizados. A presença do sal é mais comum a leste do campo de Golfinho em águas profundas, 
já em águas rasas onde ocorrem os campos de Cação e Cangoá a presença de sal é incipiente. Na 
porção inferior do Paleoceno é comum a presença de cunhas clásticas progradantes, as quais 
indicam uma taxa de sedimentação superior ao espaço de acomodação. Através desta constatação 
realizada através da sísmica amarrada às correlações de poços é possível concluir que a direção de 
sedimentação é de SE para NW. É importante salientar que o sistema petrolífero dessa região 
ocorre basicamente na Formação Urucutuca, onde a geradora são os folhelhos e as rochas 
reservatório são os arenitos turbidíticos. A migração do óleo ocorre principalmente através dos 
trapeamentos estruturais. Porém, através do presente estudo há um conjunto de fatores que 
contribuem para possível acumulação de hidrocarboneto no topo dos carbonatos do Albiano, o 
qual é aconselhado mais investigações geológicas para que o grau de incerteza diminua. Sendo 
assim, os principais alvos exploratórios são: os que estão associados a falhas superiores ao sal 
(Campos de Golfinho e Peroá), ao arqueamento de camadas adjacentes ao sal (Campos de Golfinho 
e Peroá), aos horsts no Maastrichtiano (Campo de Golfinho), falhas lístricas no Maastrichtiano 
(Campo de Golfinho), Horsts e lístricas (Campos de Cação, Cangoá e Peroá) e aos rollovers do 
Albiano (Campos de Cação e Cangoá). 
Palavras chave: Métodos Geofísicos, Sistema Petrolífero, Bacia do Espírito Santo 
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EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA DAS ROCHAS MÁFICAS E ULTRAMÁFICAS NA ZONA LIMÍTROFE 

SUL DO CRÁTON SÃO FRANCISCO 
 

Filipe Goulart Lima1 
Antonio José Ranalli Nardy 

Antenor Zanardo 
 
Na zona limítrofe sul do Cráton São Francisco ocorrem rochas máficas e ultramáficas que 
formam faixas descontínuas ou lentes de espessura decamétricas a quilométrica, fortemente 
estruturadas pelo Cinturão de Cisalhamento Campo do Meio de direção WNW-ESE a E-W, 
embutidas e/ou intercalada em gnaisses, migmatitos, xistos aluminosos e quartzitos. Na 
porção norte essas rochas são atribuídas ao Greenstone Belt Morro do Ferro, de idade 
arqueana, e estão encaixadas tectonicamente em gnaisses TTG do Complexo Barbacena, com 
ocorrência localizadas de rochas atribuíveis a sequência ofiolítica. Na porção sul, região de 
Jacuí- Bom Jesus da Penha, as rochas máficas e ultramáficas são atribuídas a sequência 
ofiolítica neoproterozóica, e as mesmas ocorrem intercaladas com gnaisses, xistos e quartzitos 
atribuídos ao Grupo Araxá. Estas rochas máficas/ultramáficas carecem de maior detalhamento 
litoquímicos, de química mineral e isotópicos amparados por trabalho de campo e minucioso 
estudo petrográfico, que permitam discutir com mais fundamentação a evolução das mesmas. 
O objetivo deste é discutir a evolução petrogenética e geotectônica das rochas 
máficas/ultramáficas e de suas encaixantes. Para atingir os objetivos será realizado: trabalho 
de campo almejando a caracterização dos diferentes litotipos, relações entre os mesmos, 
estruturas presentes; atividades de laboratório, com destaque para descrição 
petrográfica/microestrutural, visando à caracterização petrográfica e a seleção de amostras 
para a realização de estudos de química mineral, litoquímicos e isotópicos; e escritório 
envolvendo levantamento bibliográfico, compilações, tratamento e interpretação integrada 
dos dados, elaboração de modelos, dissertação de doutorado e textos para divulgação 
 
 
Palavras chaves - Complexo  Barbacena,  Greenstone  belt  Morro  do  Ferro,  ofiólito, 
litoquímica, rochas máficas-ultramáficas. 
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FILTRAGEM E MODELAGEM GRAVIMÉTRICA NO ESTUDO DA TECTÔNICA DA EXTREMIDADE 
SUDESTE DA FAIXA DE DOBRAMENTOS BRASÍLIA. 

João Gabriel Motta1 
Walter Malagutti Filho 

 
O uso integrado de informações geológicas-estruturais baseadas em levantamentos de campo 
e dados geofísicos implicam uma maior visibilidade relativa no que se refere à arquitetura da 
crosta em uma dada região, sendo que as metodologias de investigação geofísica apresentam 
acelerada e promissora evolução no que se refere a levantamentos, tratamento e 
interpretações. A partir da temática acima apresentada executou-se um trabalho de 
caracterização estrutural e tectônica da extremidade Sul sistema orogênico Brasília, parte 
integrante da Província Estrutural Tocantins através do uso de gravimetria terrestre, visando a 
compartimentação geológica-geofísica e modelagem dessa porção crustal, de discutida 
evolução. A extensa discussão a respeito da estruturação da crosta neste segmento se dá pela 
existência de uma extensa zona de interferência estrutural no limite sul da Faixa Brasília, onde 
os campos de tensão quando da deformação no evento Brasiliano/Pan-Africano 
(Neoproterozóico) nesta região resultaram em um arranjo complexo, com a existência de 
diversos cinturões meta-sedimentares entremeados por faixas orto-derivadas de diversos 
graus metamórficos e filiações tectônicas, justapostos por extensos cinturões de dobras e 
cisalhamento, como os cinturões de cisalhamento Campo do Meio e Paraíba do Sul. A área 
estudada se situa no Sul do Estado de Minas Gerais, incluindo parte dos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, com um polígono entre as cidades de Jacuí, Tiradentes, Queluz, Joanópolis e 
Capivari. A rotina de análise empregada nos dados gravimétricos constituiu no nivelamento 
entre dados de estações próximas pelo emprego do filtro Butterworth, em vista do banco de 
dados utilizado ser uma compilação de diferentes levantamentos; subsequente remoção do 
campo gravimétrico regional pela subtração de uma superfície polinomial de segunda ordem 
levou à obtenção de uma carta de anomalia Bouguer nivelada residual, posteriormente 
submetida a análise do espectro de potência radial para a identificação da profundidade das 
fontes de sinal gravimétrico. Com a análise do espectro de potência radial foi possível divisar 
três intervalos principais de fontes: I) intervalo de fontes rasas entre 0 e 7km de profundidade; 
II) intervalo de fontes de média profundidade (7-16 km) e III) intervalo de fontes profundas 
(entre 16 e 28 km), além da identificação do espectro do ruído dado pela frequência Nyquist, 
este que foi subtraído da anomalia Bouguer a nível de superfície, espectros estes que foram 
isolados em diferentes cartas com o emprego de filtro passa-banda. A análise qualitativa 
conjunta das cartas de anomalia Bouguer simples residual nivelada para os quatro níveis da 
crosta e de cartas do gradiente horizontal total da anomalia Bouguer demonstrou um patente 
zoneamento vertical na crosta, havendo diferentes direções preferenciais entre os mesmos. A 
modelagem gravimétrica apresenta resultados consistentes com a geologia estrutural e 
cartografia superfície, com distribuições de massa seguindo padrões esperados segundo a 
geologia de superfície, porém os distintos compartimentos da crosta apresentam assinaturas 
estruturais e de densidades bastante distintos. Resultados futuros esperados se situam no 
campo da modelagem numérica em espaços tridimensionais, buscando auxiliar na definição 
dos limites da zona de interferência estrutural tanto na direção horizontal quanto vertical e 
verificar a geometria em sub-superfície da crosta nesta região. 
 
Palavras chaves: gravimetria, geologia estrutural, modelagem. 
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REATIVAÇÃO DE FALHAS: O CASO DA ZONA DE FALHA DE CÁSSIA/MG 

 
José Eduardo Sartori1 

Norberto Morales 
 
A geologia pré-cambriana da região sudeste do Brasil é caracterizada por rochas supracrustais 
e do embasamento retrabalhado fortemente estruturadas por extensos cinturões de 
cisalhamento. Alguns destes são reativados como zonas de falha, controlando a deposição de 
pequenas bacias sedimentares cenozoicas, bem como exercendo forte controle no modelado 
da paisagem.Neste sentido, a Zona de Falha de Cássia oferece uma condição ímpar de 
investigação deste quadro de evolução geológica, por possuir um rico registro de reativações. 
O presente trabalho tem por escopo caracterizar as rochas miloníticas e cataclásticas da Zona 
de Falha de Cássia quanto a idade, metamorfismo,cinemática e mecanismos de deformação 
atuantes. Os milonitos são inferidos como neoproterozoicos, associados ao Ciclo Orogênico 
Brasiliano; por sua vez, os cataclasitos são interpretados como de idade cretácea, decorrentes 
do Soerguimento do Alto Paranaíba. As idades serão quantificadas através dos métodos 
geocronológicos K-Ar e 40Ar-39Ar em minerais como muscovita, biotita e illita; e da análise do 
grau de cristalinidade da illita.Além disso, está sendo realizado o mapeamento, em escala de 
detalhe, de uma pequena bacia sedimentar cenozoica associada à zona de falha,localizada ao 
oeste da cidade de Cássia, cujos argilitos são intensamente explotados pela indústria oleira 
local.A datação do registro sedimentar será realizado através de análise paleopalinológica. Tais 
rochas se apresentam intensamente fraturadas e falhadas, assim, buscar-se-á caracterizaresta 
deformação tardia (atividade neotectônica).Por fim, investigar-se-á a influência da zona de 
falha na evolução da paisagem, uma vez que há evidências de inversão de relevo e 
desnivelamento de couraças ferruginosas lateríticas.Deste modo, será possível estabelecer um 
quadro evolutivo da Zona de Falha de Cássia, mostrando sua longa história de 
atividade/deformação, desde o Neoproterozoicoaté o Cenozoico. 
 
 
Palavras-chave: geologia estrutural, zona de falha, reativação de falha, neotectônica. 
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TECTÔNICA TRANSCORRENTE PÓS-MESOZOICA NA REGIÃO DE LAGUNA, LITORAL DE SANTA 

CATARINA 
 

Luis Henrique Souza Aquaroli¹ 
Norberto Morales 

 
Neste projeto são propostos estudos estruturais no litoral sul de Santa Catarina, onde afloram 
dois grandes domínios geológicos: Escudo Catarinense a leste e Bacia do Paraná a oeste. Nessa 
região ocorre grande quantidade de diques básicos derivados do magmatismo Serra Geral que 
afetou a Bacia do Paraná no Juro-Cretáceo, contemporâneos a quebra do supercontinente 
Gondwana. Ao norte de Santa Catarina ocorrem os lineamentos NW de Guapiara e São 
Jerônimo, lineamentos do Arco de Ponta Grossa que durante o Eocretáceo foram reativados e 
preenchidos pelos diques básicos. Na região sul do Brasil, entre os litorais de São Paulo e Santa 
Catarina é descrito uma junção tríplice, sendo considerado o Arco de Ponta Grossa um braço 
abortado. Isso é descrito pelos inúmeros diques básicos que afloram na região, tendo direções 
NE-SW no litoral de São Paulo, NW-SE no Arco de ponta Grossa e diques N-S no litoral de Santa 
Catarina. É conhecido três deformações rúpteis no Escudo Catarinense e na Bacia do Paraná, 
formando estruturas de natureza transcorrente. Tais deformações estão ligadas aos 
movimentos de rotação da Placa Sul-Americana e o mais recente influenciado pela subducção 
da Placa de Nasca sob a Placa Sul-Americana O objetivo geral desse projeto é observar e 
avaliar as estruturas rúpteis pós-mesozoicas que ocorrem nos terrenos pré-cambrianos do 
Orógeno Dom Feliciano, porém enfatizando as deformações que ocorrem nos diques básicos 
cretáceos na zona litorânea da região de Laguna, no Estado de Santa Catarina. Os rochedos 
sustentados por rochas pré-cambrianas são invariavelmente cortados por diques de diabásio, 
tornam-se uma região muito propícia para tal investigação. Pretende-se caracterizar e 
descrever os diques conforme direções preferenciais, espessuras, prolongamento e geometria 
assim como a caracterização cinemática e de estruturas deformacionais responsáveis pelos 
diferentes tipos de falhas. Será necessário também definir e descrever os diferentes tipos de 
deformações que ocorrem nas rochas pré-cambrianas e as rochas básicas cretáceas e analisá-
las individualmente para caracterização dos eventos deformações ocorridos. 
 
 
Palavras chaves: Diques Básicos, Orógeno Dom Feliciano, Lineamentos, Falhas, Deformação 
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EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA E TECTÔNICA NA BORDA NORTE DA BACIA DO AMAZONAS: 
REGIÃO DOS RIOS APUAÚ E CURIUAÚ (AM) 

Mayara Aline Santos Ribeiro1 
Prof. Dr. Norberto Morales 

 
A paisagem na Amazônia tem mostrado um quadro evolutivo associado a importantes 
condicionamentos tectônicos (Silva 2005, Silva & Rossetti, 2009, Silva et al. 2007, Costa et al., 
2000, Rossetti et al. 2005, Almeida Filho et al. 2007, Forsberg e Miranda, 2000, dentre outros). 
Esses estudos têm reportado sobre o controle na drenagem e importantes mudanças nos 
cursos de rios associados ao sistema de falhas no âmbito da neotectônica ou mesmo por 
interferência de deformações no Quaternário. A área a ser investigada compreende a porção 
média do rio Negro a noroeste da cidade de Manaus, representadas pelas bacias dos rios 
Curiuaú e Apuaú, ambas afluentes da margem esquerda do rio Negro. Nessa área de contato 
entre o embasamento cristalino com a bacia sedimentar paleozóica, essas bacias descrevem 
feições anômalas as quais devem ser investigada no âmbito da geomorfologia tectônica. 
Geologicamente, essa região envolve rochas ígneas intrusivas e extrusivas do Escudo das 
Guianas e rochas sedimentares do Cambriano, Siluriano e Cretáceo da Bacia do Amazonas, 
topograficamente constituindo patamares distintos representados respectivamente pela 
Depressão da Amazônia Setentrional (60 metros) e os Patamares Setentrionais da Borda Norte 
da Bacia do Amazonas (~150 metros). A pesquisa será baseada na análise de produtos de 
sensores remotos e modelos SRTM, com intuito de analisar essas bacias hidrográficas, sistema 
de relevo e sua associação com o quadro tectônico mais novo. A análise geomorfológica, 
incluindo a caracterização das bacias hidrográficas, elaboração de perfis longitudinais e mapa 
de ruptura de declive (knickpoints), quando associada ao mapeamento do depósito aluvial 
(sedimentologia e empilhamento estratigráfico) e ao sistema de falhas e fraturas do cenozóico 
será imprescindível para a análise da evolução da paisagem na área de estudo. A análise de 
perfis longitudinais de drenagem e de padrões de knickpoints, quando aplicada em uma 
paisagem com forte influência tectônica, possibilita o estudo de processos transientes de 
modificação após a perturbação tectônica, como cita Val et al. (2011) e Val et al. (2013). A 
região dos rios Curiuaú e Apuaú apresenta anomalias na sua drenagem, tais como captura de 
drenagens e knickpoints, que exercem forte influência na paisagem. Na Amazônia os estudos 
sobre capturas de drenagem e principalmente sobre knickpoints, são bastante limitados, sendo 
que estes fenômenos são ferramentas para elaborar a evolução da paisagem e neotectônica 
desta região do Amazonas. O propósito desse projeto é de demonstrar a influência das falhas 
geológicas nas bacias hidrográficas dos rios Curiuaú e Apuaú. Para isso, faz-se necessário: 
analisar as bacias hidrográficas em relação à simetria, declividade, cálculo de área e padrões e 
anomalias de drenagem; elaborar perfis longitudinais, topográficos e identificar knickpoints 
conforme o tratamento de dados de Harbor et al (2005); elaborar modelos de elevação digital 
em 3D através de dados SRTM; coletar dados estruturais de falhas e fraturas em campo; 
elaborar estereogramas das populações de falhas e fraturas usando a técnica de Angelier 
(1977); análise estratigráfica e sedimentar para identificar possíveis paleocanais, fluxo de 
paleocorrentes e comprovar a idade quartenária dos sedimentos. Assim, espera-se estabelecer 
o quadro neotectônico para a área de estudo. 
 
Palavras chaves: Neotectônica, perfis longitudinais, knickpoints, Bacia do Amazonas, 
geomorfologia 
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NEOTECTÔNICA NO LINEAMENTO GUAPIARA 
 

Paulo Vedovello1 
Norberto Morales 

 
O Lineamento Guapiara representa importante estrutura regional NW-SE, marcada pelo 
enxame de diques de diabásio mesozoicos que baliza o Arco de Ponta Grossa na divisa entre os 
estados de São Paulo e Paraná, acompanhado por intenso fraturamento que afeta todo o 
substrato rochoso. Os diques cortam as rochas do embasamento pré-cambriano do Cinturão 
Ribeira e as rochas sedimentares da Bacia do Paraná destacando-se como cristas alinhadas de 
direção preferencial NW-SE; apenas em parte extensos vales constituem segmentos retilíneos 
de drenagem ao longo deles. Trabalhos de levantamento estrutural permitiram reconhecer 
falhas e sistemas de falhas cuja evolução se deu em etapas de reativação tectônica pós-
mesozoica. Este trabalho visa contribuir para o entendimento da evolução geológica desta 
importante feição tectônica e dar suporte para o entendimento do comportamento das rochas 
e das estruturas rúpteis no condicionamento da deformação e na evolução geomorfológica 
regional. Ao longo dos traços do Lineamento Guapiara, entre as cidades de Ourinhos e 
Registro, foram reconhecidos os seguintes conjuntos de falhas, apresentados em ordem 
cronológica em função das unidades lito-estratigráficas deformadas: 1) Um conjunto de falhas 
normais, localmente em pares conjugados, que deformou o substrato rochoso pré-intrusão 
basáltica; ele é relacionado com esforço distensivo local de direção NE-SW, também 
responsável pelas aberturas que propiciaram alojaram os diques. Este conjunto pode ser 
relacionado com o desenvolvimento do Arco de Ponta Grossa, o ramo abortado da junção 
tríplice do Sudeste que evoluiu para abertura do Atlântico. 2) Um conjunto de falhas normais, 
de direção NE a ENE que deformou os diques e as rochas mais antigas, indicando esforços 
distensivos de direção NNW-SSE. Na planície litorânea, estas falhas condicionaram o Gráben 
de Sete Barras, do Paleógeno. Em parte, essas falhas reativaram traços de antigas zonas de 
cisalhamento, porém muitas delas são neoformadas, deformando as rochas básicas 
mesozoicas ou mostram ativação sin-sedimentar nos depósitos proximais da Formação Sete 
Barras. Este conjunto pode ser relacionado com a evolução do Sistema de Riftes da Serra do 
Mar. 3) Um conjunto representado principalmente por falhas transcorrentes sinistrais N70E a 
EW e destrais N-S a NNE-SSW, que deformam os diques e indicam esforço compressivo NE-SW. 
O pulso tectônico indicado não é ainda entendido: a compressão pode ter relação com a 
margem continental do Sudeste; na margem do Sul a compressão reconhecida tem direção N-S 
e afeta a Bacia de Curitiba, do Paleogeno. Considera-se que ele representa o começo da 
Neotectônica. 4) Um último conjunto marcado pelo predomínio de falhas transcorrentes 
destrais EW, acompanhadas de falhas transcorrentes sinistrais N10W, localmente com falhas 
normais associadas, de direções também NW-SE em arranjos do tipo flor negativa. Este arranjo 
deforma os perfis de alteração presentes nas rochas, controla a sedimentação de coberturas 
superficiais sedimentares e, na planície litorânea, deforma os pacotes sedimentares da 
Formação Sete Barras, indicando tratar-se do conjunto mais jovem. O quadro de paleotensões 
para este conjunto indica compressão NW-SE, com ativação de planos NW-SE emtranstensão. 
O pulso tectônico indicado é relacionado ao quadro neotectônico regional. 
 
 
Palavras chaves: Reativação de falhas; Evolução Tectônica; Neotectônica 
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AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE EROSÃO QUÍMICA E MECÂNICA ENTRE 

ARENITOS E ARGILITOS: IMPLICAÇÕES NA EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA BACIA DO 
RIO CORUMBATAÍ (SP) 

 
Eder Paulo Spatti Junior1 

Orientador: Fabiano Tomazini da Conceição 
Co Orientador: Sérgio dos Anjos Ferreira Pinto 

 
Os processos erosivos (químicos e mecânicos) são elementos essenciais para compreender a 
evolução da paisagem continental. A interpretação desses processos permite determinar a 
velocidade de alteração das rochas e por consequência a velocidade do espessamento do 
perfil de alteração, bem como determinar a velocidade da remoção das camadas superficiais 
do solo, as quais são carreadas pelo escoamento superficial para a drenagem, consistindo este 
processo em um adelgaçamento do perfil. Nesse contexto, este trabalho pretende realizar a 
avaliação e comparação das taxas de erosão química e mecânica em áreas recobertas por 
rochas sedimentares. Para tanto se escolheu por realizar este trabalho na bacia hidrográfica do 
Rio Corumbataí (SP), a qual apresenta um predomínio (acima de 70%) de arenitos e argilitos, 
divididas entre as formações geológicas Corumbataí (argilitos/siltitos) Botucatu, Pirambóia e 
Rio Claro (Arenitos). Para poder avaliar e comparar as taxas de erosão química e mecânica  
foram escolhidas duas sub- bacias com estas composições litológicas, ou seja, as bacias dos 
ribeirões Monjolo Grande e Jacutinga, respectivamente, duas bacias com áreas semelhantes 
(aproximadamente 30 km2) e com formas de ocupação predominantemente rurais. As taxas de 
erosão química podem ser obtidas através de balanço de massa em uma bacia hidrográfica 
levando em conta o fluxo anual de sólidos dissolvidos nas águas dos rios  e o fluxo de sólidos 
dissolvidos devido às entradas atmosféricas, além da densidade das rochas. As taxas de erosão 
mecânica podem ser quantificadas levando em conta o fluxo de sólidos em suspensão, bem 
como da densidade média dos solos da bacia. As etapas deste trabalho consistem na 
caracterização dos aspectos fisiográficos e hidrológicos, avaliação hidroquímica (águas pluviais 
e fluviais) nas bacias hidrográficas, composição química e mineralógica das rochas das bacias 
dos ribeirões Monjolo Grande e Jacutinga, bem como os produtos de sua alteração (solos). Os 
resultados podem refletir o comportamento dessas litologias frente a ação destes processos 
erosivos para uma condição climática específica ou ainda permitirão testar hipóteses para 
diferentes cenários em função da variação da temperatura e pluviosidade. 
Palavras chaves: Erosão Química, Erosão Mecânica, Evolução do Relevo. 
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AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS FONTES DE CONTAMINAÇÃO A PARTIR DE MEDIDAS ISOTÓPICAS 
DE CHUMBO EM AMOSTRAS DE AEROSSOL COLETADOS NAS CIDADES DE GOIÂNIA-GO E RIO 

CLARO-SP 
 

Nome do Aluno: Hendryk Gemeiner 
Nome do Orientador: Prof. Dr. Amauri Antonio Menegario 

 
Este estudo tem como principal objetivo identificar fontes do MP2,5 e MP10 no Goiânia/GO e 
Rio Claro-Santa Gertrudes/SP, usando a razão isotópica do Pb como ferramenta para 
mapeamento. Também, pretende-se desenvolver e implementar métodos baseados na técnica 
de ICP-MS para determinação isotópica de Pb em amostras de material particulado. As 
amostras de material particulado serão coletadas durante o ano de 2014, em diversos pontos 
de Goiânia e Rio Claro-Santa Gertrudes/SP. Será utilizado um amostrador tipo stacker de 
pequeno volume (AFG), que coleta o material particulado em duas etapas. A fração menor que 
2,5 micrometros, fina, será separada com filtros com diâmetro de poro de 0,4 mm, enquanto a 
fração de diâmetro que varia entre 2,5 e 10 micrômetros, grossa, será retida por filtros de 8 
micrômetros (PARKER Et Al., 1977; CASTANHO, 2000; MATSUMOTO, 2000). Serão utilizados 
filtros de Teflon com 47 mm de diâmetro. O AFG é conectado a uma linha de sucção na 
entrada, capturando assim menos partículas finas, com diâmetro menor que 10 micrômetros. 
A entrada e o AFG são conectados a uma bomba a vácuo, que apresenta um contador de 
volume, sendo o fluxo de ar mantido em 25 litros por minuto. A análise isotópica material será 
realizada através da espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 
A ICP-MS é uma técnica de análise instrumental que permite a determinação de elementos em 
um tempo relativamente curto. Por causa de sua alta capacidade de detecção esta técnica é 
hoje a mais utilizada para a análise de elementos-traço. Além destas características, a técnica 
também pode ser utilizada para determinações isotópicas com precisões de até 0,05 %, no 
caso de equipamentos baseados em analisadores de massa tipo quadrupolar (SKOOG, 2009; 
TAYLOR, 2001; THOMAS, 2004). O Centro de Estudos Ambientais / UNESP (CEA/UNESP) dispõe 
de todos os equipamentos e assessórios necessários para realização do Projeto. O presente 
projeto conta com o apoio da Prof. Dra. Ana Carla F. Gomes (Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de Goiás), que tem larga experiência na coleta de material particulado. 
Além disso, há um projeto em andamento (Monitoramento da Poluição Atmosférica, Material 
Particulado MP2,5 e MP10 na Cidade de Goiânia-GO e Rio Claro-SP, Empregando as Técnicas 
de EDXRF e ICP-MS Para Caracterização da Composição Química e Isotópica), financiado pelo 
CNPq, no qual o orientador participa que suportará todo material de consumo necessário para 
a Pesquisa. 
 
 
Palavras chaves: chumbo, Material Particulado, ICP-MS 
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EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA E HIDROSSEDIMENTOLOGIA DA PLANÍCIE DO RIO PARAGUAI, 

DA LAGOA VERMELHA À CONFLUÊNCIA DO RIO MIRANDA, QUATERNÁRIO DO PANTANAL 
 

Hudson de Azevedo Macedo1 
José Cândido Stevaux 

 
A planície do rio Paraguai apresenta diversas formas de revelo deposicional que registram 
mudanças paleoambientais e paleo-hidrológicas ocorridas na bacia do Pantanal. Um dos 
principais registros é o paleocinturão de meandros existente na planície do rio Paraguai, da 
lagoa Vermelha à confluência do rio Miranda. Essa associação de formas deposicionais 
representa o antigo cinturão de meandros do rio Paraguai, que sofreu avulsão nas 
proximidades da baía do Castelo e passou a fluir na direção SSW até encontrar a margem da 
bacia, próximo a Corumbá-MS. Acredita-se que a avulsão foi provocada por aumento da 
descarga fluvial, precedido de maior aporte sedimentar que ocasionou a agradação do antigo 
vale do rio Paraguai, evento este regido por mudanças climáticas relativas aos estádios glaciais. 
Desta forma, a presente pesquisa visa responder as causas e fatores responsáveis pela avulsão 
do rio Paraguai, próximo a baía do Castelo na planície fluvial ao norte de Corumbá-MS, assim 
como reconstituir as mudanças paleoambientais e paleoclimáticas ocorridas na área. Além 
disto, o trabalho também visa compreender os processos hidrossedimentares envolvidos no 
comportamento hidrológico e sedimentar do rio Paraguai e sua planície, visando esclarecer o  
regime hidrossedimentar do rio Paraguai com vista na compreensão da dinâmica deposicional 
atual deste sistema fluvial, buscando, assim, compreender a interação existente entre o canal 
e planície, respondendo a questões do comportamento hidrossedimentar desta ampla planície 
fluvial. Espera-se que sejam alcançados os seguintes resultados: 1) caracterização dos 
depósitos sedimentares das diferentes associações de formas deposicionais, buscando 
diferenciar depósitos pleistocênicos de holocênicos; 2) estabelecimento do momento 
geológico e das causas que conduziram a avulsão fluvial do rio Paraguai; 3) estabelecimento do 
modelo evolutivo da geomorfologia da planície e das mudanças paleoambientais e paleo-
hidrológicas ocorridas na área; 4) correlação dos eventos identificados na planície do rio 
Paraguai com eventos ocorridos em outras áreas do Pantanal e em regiões vizinhas; 5) 
determinação dos paleoclimas predominantes com base na presença de espículas de esponjas 
continentais nos depósitos sedimentares; 6) estabelecimento do balanço hidrossedimentar do 
rio Paraguai com foco na interação canal-planície; 7) determinação das taxas de transporte de 
sedimento (suspenso e fundo) e de nutrientes (sólido dissolvido e matéria orgânica) do rio 
Paraguai no trecho a ser estudado; 8) determinação do alcance e da área de inundação das 
águas que extravasam do canal para a planície de inundação, permitindo assim determinar a 
taxa de sedimentação de depósitos de overbank, e compreensão dos impactos ecológicos da 
dinâmica do sistema canal-planície. 
 
 
Palavras chaves: Dinâmica hidrossedimentar, geomorfologia fluvial, reconstituição 
paleoambiental 
 
 
     
 
1E-mail: hud_azevedo@hotmail.com 
Nível: Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente (Linha de 
pesquisa: Geologia do Quaternário e processos exógenos). 
Bolsista CAPES  



 

35 
 

VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa III: Geologia do Quaternário e Processos Exógenos 

 
GEOMORFOLOGIA E QUATERNÁRIO DO RIO VAZA-BARRIS, NORDESTE, BRASIL 

 
Landerlei Almeida Santos1 

Edgardo Manoel Latrubesse 
 
A compreensão da morfologia do vale fluvial e o estudo da evolução quaternária têm sido bem 
sucedidos na identificação da sensibilidade dos sistemas fluviais a perturbação ambiental em 
diversos estudos. Outro importante papel do estudo do quaternário fluvial é entender os 
depósitos superficiais relacionados aos terraços fluviais, pois servem como base para 
reconstruir a história do sistema fluvial. A maioria das pesquisas que tratam de geomorfologia 
e quaternário fluvial no Brasil são desenvolvidos nas grandes bacias hidrográficas (Amazonas, 
Paraná, Araguaia e São Francisco). Estudos em rios de pequenos e médios portes não são tão 
comuns, e mais raros ainda são as pesquisas dos rios semiáridos do nordeste brasileiro. O rio 
Vaza-Barris tem vazão média de 10m³/s e está localizado na região nordeste do Brasil, com 
predomínio de clima semiárido, percorrendo 510 km, nascendo no estado da Bahia e 
desaguando no oceano Atlântico em Sergipe. O vale do rio Vaza-Barris apresenta diferenças 
consideráveis no seu curso quanto às características morfológicas. No geral, a planície fluvial é 
estreita, com exceção dos trechos em que o rio drena os contextos geotectônicos das bacias 
sedimentares de Tucano e Sergipe-Alagoas. Paleocanais, lagoas de meandro, barras de pontal, 
afloramento rochoso no canal, canais encaixados com vertentes rochosas e principalmente os 
níveis de terraços fluviais são os elementos geomorfológicos que permite a compartimentação 
do vale fluvial. A disposição dos níveis de terraços fluviais mapeados no vale indica que o rio 
Vaza-Barris tem sua história ao longo do Quaternário controlada pelas variações climáticas, 
neotectônica e do nível do mar, respondendo pela disposição dos níveis de terraços em 
escadaria na maioria dos trechos. Nos registros sísmicos obtidos na plataforma continental 
adjacente a desembocadura do rio Vaza-Barris, diversos vales incisos foram identificados, 
apresentando variação na geometria dos paleocanais e na profundidade de incisão. As 
descontinuidades dos refletores sísmicos, caracterizada por uma superfície de truncamento 
dos refletores sotopostos foram os elementos na identificação das antigas escavações do rio 
Vaza-Barris na margem continental no período em que o nível do mar estava abaixo do atual. 
A investigação dos terraços fluviais no curso superior do rio sugere que este é um trecho no 
qual os principais condicionantes da sedimentação do vale durante o Quaternário seja as 
variações climáticas e as atividades neotectônica. Já no baixo curso fluvial, nota-se que os 
níveis de terraços apresentam boas correlações com os refletores de incisões dos paleocanais 
identificados na margem continental, mostrando que o principal controle da evolução do vale 
no baixo curso está associado às variações do nível do mar. 

 
 
Palavras chaves: Quaternário, geomorfologia, terraços fluviais, vales incisos. 
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GEOQUÍMICA E GEOCRONOLOGIA 40AR/39AR DO COMPLEXO ALCALINO-CARBONATÍTICO DE 

TAPIRA, MINAS GERAIS, BRASIL 
 

Letícia Hirata Godoy1 
Prof. Dr. FabianoTomazini da Conceição 

 
A tese de doutorado trata da caracterização mineralógica, petrográfica e geoquímica dos perfis 
de alteração do complexo alcalino-carbonatítico de Tapira (MG) e apresenta as idades de 
formação dos minerais primários através do método 40Ar/39Ar. As rochas podem ser agrupadas 
nas séries silicática (série bebedourítica e sienitos), carbonatítica e foscorítica e o espesso 
manto de intemperismo acima destas, pode ser dividido em zona de fosfato pobre, zona de 
fosfato, zona de titânio, cobertura profunda e cobertura superficial. A concentração dos 
elementos maiores e menores varia de acordo com o litotipo de origem e composição 
mineralógica ou de acordo com o estado de alteração da amostra. As rochas frescas exibem 
uma tendência de enriquecimento em elementos HFSE e empobrecimento em elementos LILE 
em relação ao condrito C1, com os HFSE aumentando da rocha fresca à zona de fosfato, e 
diminuindo na zona de titânio, cobertura profunda e cobertura superficial, como resultado da 
mineralogia primária e da composição das fases minerais neoformadas ao longo dos perfis. As 
amostras de todos os intervalos dos perfis de alteração exibem um padrão de fracionamento 
caracterizado pelo contínuo empobrecimento em ETR e uma depleção mais acentuada em 
ETRP do que em ETRL, conforme indicado pelas razões La/EuN e Gd/LuN. O padrão de 
distribuição de ETR das amostras de bebedouritos, foscorito e sienito indica, possivelmente, 
uma mesma fonte magmática de origem para estas rochas. O conteúdo em ETR nos perfis 
aumenta da rocha fresca até a zona de titânio, devido à rápida re-precipitação dos ETR e à 
perda de elementos maiores, que são facilmente remobilidados com a progressão do 
intemperismo químico. Além disso, nas coberturas profunda e superficial, ocorre uma 
diminuição nas concentrações de ETR em direção ao topo dos perfis, ao mesmo tempo em que 
as concentrações de SiO2 e Al2O3 aumentam, possivelmente devido à influência dos materiais 
da encaixante que foram incorporados ao final do processo intempérico. As idades obtidas 
pelo método 40Ar/39Ar indicam ao menos dois pulsos magmáticos durante a formação do 
complexo de Tapira. As amostras dos bebedouritos apresentam idades de 79,2 ± 0,6 Ma e 79,1 
± 0,6 Ma, e indicam um pulso magmático carbonatítico por volta de 80 Ma. A idade obtida 
para a amostra de sienito é de 96.2 ± 0.8, sugerindo que o primeiro pulso magmático ocorreu 
por volta de 96 Ma. 
 
 
Palavras chaves: Datação40Ar/39Ar. Enriquecimento supérgeno. Província Ígnea do Alto 
Paranaíba. Cretáceo. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE METAIS EM MATERIAL PARTICULADO MP2,5 E MP10 NAS CIDADE 

DE GOIÂNIA-GO E RIO CLARO-SP EMPREGANDO AS TÉCNICAS DE EDXRF E/OU ICP-OES 
 

Aluno: Thiago de Araújo Dourado 
Orientador: Amauri Antonio Menegário 

 
Poluentes atmosféricos gerados pelo desenvolvimento global são quaisquer substâncias em 
suspensão no ar que podem tornar-se impróprios e nocivos à saúde humana, conforme sua 
concentração. Dentre estes poluentes, o material particulado é formado por pequenas 
partículas sólidas e líquidas com diâmetro de tamanho inferior á 100 µm que se encontra em 
suspensão no ar atmosférico. Em especial as partículas mais finas (MP2,5) que são 
diretamente relacionadas à alguns problemas de saúde, como sendo um dos causadores de 
doenças cardiorrespiratórias, e outras complicações, que devido ao seu diminuto tamanho, 
possuem grandes chances de se alojar nos bronquíolos, fato que não ocorre para as partículas 
mais grossas (MP10). Estas partículas são caracterizadas pela variação de tamanho, bem como 
composição química. O material particulado no ar pode ainda estar associado a outras 
substancias tóxicas, como, por exemplo, os metais pesados. O presente projeto tem como 
principal objetivo caracterizar e comparar os teores de metais no particulado aéreo (MP2,5 e 
MP10), de duas áreas urbanas, com diferentes fontes emissoras de material particulado, em 
primeiro destaca-se a cidade de Goiânia-GO, que apresentou um grande crescimento 
populacional e industrial nos últimos 60 anos e por possuir umas das maiores frotas per capta 
do pais (frota superior à 821780), em segundo destaca-se a cidade de Rio Claro-SP, que está 
situada no segundo maior pólo cerâmico do mundo, totalizando 83% da produção do estado e 
56% da produção nacional, para o ano de 2010. O Material particulado fino e grosso (MP2,5 e 
MP10, respectivamente) será coletado através de um amostrador seqüencial de pequeno 
volume - AFG, com capacidade de amostrar os dois tipos de material particulado. As partículas 
finas (tamanho inferior a 2,5µm) serão amostradas através de filtros com diâmetro de poro de 
0,4 µm, já as partículas grossas (diâmetro molecular variando entre 2,5 e 10 µm), serão 
amostradas com filtros de diâmetro de poro de 0,8µm. A caracterização química dos 
elementos ocorrerá pela técnica de Fluorescência de raios X por Dispersão em Energia 
(EDXRF), presente no Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN/CENA), localizado no Centro 
de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP, Piracicaba - São Paulo, e/ou por Espectrometria 
de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), equipamento presente no 
Centro de Estudos Ambientais - CEA/UNESP Rio Claro. 
 
 
Palavras chaves: Material Particulado Fino, Material Particulado Grosso, Teor de Metais 
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AMBIENTES DE CONFLUÊNCIA NO CONTEXTO DA REDE DE DRENAGEM: Exemplo da bacia 

hidrográfica do Rio Ivaí – Estado do Paraná 
 

Vanessa Cristina dos Santos1 
José Cândido Stevaux 

 
As confluências constituem ambientes com alterações contínuas na estrutura de fluxo e de no 
transporte de sedimentos. São locais na rede de drenagem em que operam complexas 
interações entre matéria e energia, proporcionadas pela combinação de fluxos de padrões 
diferentes. Esta dinâmica peculiar pode influenciar desde aspectos ecológicos até questões de 
planejamento espacial e de ocupação do espaço. O principal objetivo desta pesquisa é 
classificar os ambientes de confluência da bacia de drenagem do Rio Ivaí, localizada no Estado 
do Paraná, considerando aspectos geomorfológicos e hidrossedimentologico, e avaliar a 
influência de fatores locais e regionais sobre estes aspectos. Para alcançar tal objetivo, este 
trabalho envolve a determinação de aspectos regionais e locais obtidos através de fontes 
secundários (series históricas e Modelos Digitais do Terreno) e ‘in loco’ (medições de campo). 
Esta pesquisa parte do pressuposto que a morfologia e a hidrossedimentologia das 
confluências está condicionada a uma série de aspectos da rede drenagem, que determinam 
fortemente a dinâmica local. 

 
 
Palavras chaves: Ambientes de Confluência, Aspectos geomorfológicos, Aspectos 
hidrossedimentologicos, fatores locais, fatores regionais.  
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ESPECIAÇÃO DE Cu, Zn E Mn EM ÁGUAS NATURAIS SUJEITAS A CONTAMINAÇÃO POR 

PIRITIONATO DE ZINCO 
 

Ana Marta Cavinato Marchini Rolisola1 
Amauri Antonio Menegário 

 
A proibição de compostos organoestânicos nas embarcações em 2003, uma nova geração de 
tintas anti-incrustantes foi desenvolvida. Estas tintas quando aplicadas no casco de navios ou 
embarcações de médio e pequeno porte, liberam os biocidas, que impedem a incrustação 
biológica nos cascos. O biocida, piritionato de zinco, pode interagir com íons metálicos livres 
na água do mar, liberando zinco e assumindo íons como manganês, ferro, cobre, alumínio, 
cálcio, cádmio e chumbo. O piritionato de zinco degrada na coluna d´água ou é adsorvido no 
sedimento. Estudos demonstraram que este produto é mais tóxico que os anti-
incrustantesIrgarol® 1051, Diuron® e Sea-Nine® 211. A toxicidade e a mobilidade dos metais 
estão relacionadas com a especiação dos metais, métodos robustos para a especiação e 
análise de especiação de metais tornam-se de grande interesse. Esta pesquisa envolve o 
desenvolvimento, validação e aplicação de uma metodologia analítica para a especiação de Cu, 
Zn e Mn em águas naturais (doce ou salgada) sujeitas à contaminação por piritionato de zinco. 
A técnica de difusão em filmes finos por gradiente de concentração , a cromatografia líquida 
de alto desempenho , a espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente serão 
utilizadas para a especiação de zinco, cobre e manganês em águas sujeitas a contaminação por 
piritionato de zinco. 
 
 
Palavras chaves: speciation, zinc, diffusive gradiente thimfilm, antifouling 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O MODELO ANALÍTICO DE DOMENICO (1987) E WEXLER 

(1992) E SUAS IMPLICAÇÕES NO GERENCIAMENTO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 
 

Andreia Yoshinari1 
Prof. Dr. Chang Hung Kiang 

 
O modelo analítico de transporte de contaminantes em água subterrânea comumente 
adotado, inclusive utilizado na Planilha de Avaliação de Risco desenvolvida pela CETESB (2013), 
é o modelo de Domenico (1987). Este modelo tem simplificações matemáticas que em certas 
situações pode não reproduzir satisfatoriamente o fenômeno em relação a modelos que 
incluem soluções exatas. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos erros deste 
modelo analítico no gerenciamento de passivos ambientais com base na análise de risco à 
saúde humana, por meio da comparação entre os resultados obtidos com a solução analítica 
aproximada de Domenico (1987) e a solução analítica exata de Wexler (1992), bem como 
identificar quais são os parâmetros de entrada em cenários hidrogeológicos diversos mais 
sensíveis através da análise de sensibilidade relativa. Para tanto, foram selecionados 6 estudos 
de casos com singularidades entre si em relação às características do aquífero. As simulações 

de transporte dos solutos foram realizadas com o software ETS3D desenvolvido pelo 
LEBAC-UNESP. Os resultados indicaram que o uso do modelo de Domenico (1987) como 
uma ferramenta preliminar no estudo de uma área contaminada pode ser aplicável para 
aquíferos permeáveis (> 30 m/ano) e de permeabilidade extremamente baixa (< 4 m/ano), 
cujos processos de transporte dominantes são de advecção ou de dispersão hidrodinâmica, 
respectivamente. Por outro lado, os resultados devem ser interpretados com cautela para 
aquíferos de permeabilidade baixa a intermediária (4 m/ano a 30 m/ano), onde os processos 
de dispersão hidrodinâmica e advecção têm igual importância, nestas situações pode-se obter 
resultados de potencial risco diferentes, e que consequentemente podem conduzir a tomadas 
de decisões distintas no gerenciamento do passivo ambiental. Os parâmetros de entrada 
dimensão da fonte em y, Kx e alfa x, são os parâmetros que apresentaram sensibilidade 
relativa intermediária à elevada, de forma que merecem especial atenção na definição do 
valor a ser utilizado. 
 
 
Palavras-chave: Transporte de soluto. Domenico (1987). Wexler (1992). Análise de risco. 
Sensibilidade relativa.  
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INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS E GEOLÓGICOS NA CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

DE OCORRÊNCIA DE COBRE NA REGIÃO NORTE DA BACIA DO CAMAQUÃ (RS) 
 

Ariane Raissa Pinheiro Côrtes1 
César Augusto Moreira 

 
A pesquisa mineral está presente em todas as etapas de um empreendimento mineiro: no 
início, para a descoberta, qualificação e quantificação de novos depósitos e, durante a lavra do 
minério, para ampliação de reservas e consequente aumento da vida útil. Dentre os 
procedimentos tradicionalmente utilizados na descoberta e detalhamento de alvos, a geofísica 
é destacada devido ao frequente contraste de propriedades físicas entre depósitos minerais e 
rocha encaixante, mensurável a partir de instrumentos de campo. A prospecção de sulfetos 
por meio de métodos geofísicos elétricos, em particular, é altamente promissora devido ao 
contraste de resistividade elétrica e cargabilidade, em que depósitos com sulfetos 
disseminados ou filoneanos são caracterizados por baixa resistividade e alta polarizabilidade. 
As diversas ocorrências minerais localizadas na Bacia do Camaquã (RS) apresentam grande 
potencialidade para fins de prospecção de metais básicos, além de contexto metalogenético e 
estrutural favorável diante de diversas minas de cobre e ouro existentes em âmbito regional. A 
ocorrência do Capão Grande, objeto de estudo do presente trabalho, é um destes alvos 
potencialmente mineralizados em sulfetos de cobre reconhecido por estudos geoquímicos de 
sedimentos de corrente em campanhas de pesquisa realizadas pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral(DNPM) na década de 60. Esta ocorrência está alojada em metarenitos 
altamente silicificados e caracterizados pela presença abundante de malaquita e azurita, sob a 
forma de impregnações nos planos de fraqueza da rocha ou disseminações. Através da 
aquisição e integração de dados geofísicos e estruturais, este trabalho objetiva a análise 
morfológica do corpo mineralizado, dos elementos que constituem as possíveis zonas de 
alteração hidrotermal e compreensão do modelo e condicionantes metalogenéticos. O 
levantamento geofísico consistiu na aplicação dos métodos da eletrorresistividade e 
polarização induzida, por meio da técnica de imageamento elétrico. Até o momento foram 
realizadas 6 linhas de caminhamento elétrico em arranjo Wenner-Schlumberger de 510m de 
comprimento, dispostas em malha regular segundo critérios estruturais previamente 
estabelecidos, com centro coincidente com a ocorrência mineral aflorante. O levantamento 
estrutural englobou principalmente medidas de fraturas dos metarenitos e quartzitos do 
embasamento, de modo a investigar a possibilidade da atuação de sistemas de mineralização 
estruturados, em que as fraturas podem ter atuado como condutos para ascensão de fluídos 
mineralizantes.Os resultados geofísicossão expressos por meio de seções de resistividade e 
cargabilidade em termos de distância x profundidade, modelos tridimensionais e mapas 
multinível. As interpretações preliminares sugerem uma zona de baixa resistividade/alta 
cargabilidade abaixo de 40m metros possivelmente associada a uma zona sulfetada, aliado a 
áreas de elevada resistividade que provavelmente apontam áreas de silicificação periféricas.  
 
 
Palavras chaves: ocorrência mineral, sulfeto, polarização induzida, eletrorresistividade, 
modelagem. 
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ÁGUA VIRTUAL E DISPONIBILIDADE HÍDRICA COMO MÉTODO PARA PRESERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

 

Bruna Camargo Soldera1 
Everton de Oliveira 

 
Todas as interferências causadas pelos diferentes usos da água são responsáveis pela mudança 
da distribuição e da qualidade da água no planeta. A cadeia produtiva dos mais variados bens 
de consumo tem a água como base para produção, sendo que diversas formas de mensuração 
da quantidade e qualidade da água são criadas para evidenciar os padrões de consumo e a 
demanda efetiva dos recursos hídricos. Um caminho para mensurar a utilização de água por 
pessoas, produtos, cidades e países são descritos pelo conceito denominado Pegada Hídrica 
(Water Footprint), este conceito foi introduzido por Hoekstra (2003) é um indicador da 
utilização direta ou indireta da água doce, e parte do pressuposto de que através do 
conhecimento do total de água doce envolvida no processo de produção dos bens de consumo 
se permitiria a quantificação e compreensão dos efeitos dos bens consumo sobre o recurso 
hídrico. Trata-se de como o consumidor ou produtor usa o recurso hídrico e quais impactos o 
recurso acaba sofrendo. 
 A pegada hídrica subdivide-se em três classes, a pegada hídrica azul ou água azul, que 
corresponde às águas superficiais e subterrâneas ao longo da cadeia de fornecimento de 
produtos; pegada hídrica verde ou água verde é a água de chuva armazenada no solo; e a 
pegada hídrica cinza ou água cinza, definida como o volume de água doce que é necessária 
para assimilar as cargas de poluentes existentes com base em padrões de qualidade de água 
(HOEKSTRA et al., 2009).  
Apartir destes conceitos estabelecidos procupou-se elaborar um novo conceito para avaliar a 
degradação dos recursos hídricos, este novo conceito tem como base a pegada hídrica cinza, 
porém com ampliações e aperfeiçoamentos. Este novo conceito foi denominado Água 
Imaginária (ou potencialmente contaminável) e definido como o volume de água necessário 
para diluir uma massa de contaminante até os padrões de potabilidade ou outro padrão 
ecotoxicológico mais restritivo. Os contaminantes considerados devem ser todos os 
contaminantes lançados na natureza, de diversas fontes, o que o difere da água cinza, a qual 
considera somente a água gerada de máquinas de lavar roupa, pias de banheiro, banheiras e 
chuveiros. Desta forma, a água imaginária é a água que potencialmente pode vir a se 
contaminar no futuro caso nenhuma ação seja tomada para se evitar que os contaminantes 
venham efetivamente a se diluir nos recursos hídricos.  
O trabalho será desenvolvido através de levantamentos, compilações e interpretação dos mais 
variados tipos de contaminantes e fontes, para posteriormente mensurar o volume de água 
necessária para dissolver uma massa de contaminante até padrões de potabilidade. A área de 
estudo são as Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, devido a grande 
importância econômica e impactos que o desenvolvimento gera aos recursos hídricos é de 
fundamental importância este estudo na área. 
O volume de água imaginária poderá vir a ser precificado e promover a criação de um mercado 
de crédito de água imaginária, utilizados em contrapartida a ações de melhoria dos recursos 
hídricos. 
Palavras chaves: água cinza; pegada hídrica; água potencialmente contaminável.  
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS NÍVEIS DE ÁGUA NO SISTEMA AQUÍFERO GUARANI, 

NA CIDADE DE ARARAQUARA (SP) 
 

Bruno Tambellini Scalvi¹ 
Didier Gastmans 

 
Um dos grandes desafios atuais propostos aos gestores públicos, é a questão envolvendo a 
gestão integrada dos recursos hídricos, face principalmente a sintomas de escassez, seja 
devido a perda de quantidade, seja devido a perda de qualidade, o que demanda grandes 
recursos no tratamento da água. Esse cenário global começa a mostrar sinais em território 
brasileiro, portanto estudos e ações nesse sentido são necessários. O monitoramento contínuo 
dos níveis d’água aliado a elaboração de modelos numéricos de fluxo de águas subterrâneas, 
embasado em um modelo hidrogeológico prévio, construído sob forte base de conhecimento 
geológico, são algumas das ferramentas capazes de auxiliar na gestão integrada dos recursos 
hídricos. Nesse sentido, em função da sua importância ao abastecimento público no estado de 
São Paulo, atenção especial deve ser dada à ampliação do conhecimento a respeito das 
condições de fluxo das águas subterrâneas no Sistema Aquífero Guarani (SAG), que é a 
principal unidade hidroestratigráfica na porção centro-sul do continente sul-americano. Esse 
cenário é observado na cidade de Araraquara (SP), cujo abastecimento público é proveniente 
parcialmente das águas subterrâneas captadas do Sistema Aquífero Guarani, e que o presente 
projeto tem como área de estudo. O presente trabalho tem como objetivo principal a análise 
da evolução dos níveis de águas subterrâneas do Sistema Aquífero Guarani na cidade de 
Araraquara. Como objetivos secundários, são propostos: elaboração do arcabouço geológico 
da área com base em dados de subsuperfície; monitoramento contínuo dos níveis d'água em 
um poço abandonado, situado na região central da cidade e definição da influência do 
bombeamento sobre a superfície piezométrica, na área urbana da cidade de Araraquara. Os 
métodos a serem empregados na elaboração do projeto proposto são: levantamento 
bibliográfico com foco em revisões de conceitos hidrogeológicos e entendimento de técnicas 
para desenvolvimento de modelagem numérica e de fluxo de águas subterrâneas; 
levantamento dos dados nos arquivos de poços do DAEE de Araraquara, bem como as 
perfilagens elétricas realizadas nesses poços e monitoramento contínuo dos níveis d´água, 
realizados com utilização de transdutor de pressão; elaboração do arcabouço geológico com 
base em dados de subsuperfície obtidos através de correlação estratigráfica com auxílio de 
perfilagens dos poços, bem como com descrição litológica; confecção do modelo numérico de 
fluxo de águas subterrâneas do SAG a partir de um modelo geológico/hidrogeológico 
conceitual, que servirá de base para a definição das definições de contorno do modelo 
matemático; e elaboração da dissertação. 
 
 
Palavras chaves: Modelagem Numérica de Fluxo; Sistema Aquífero Guarani em Araraquara; 
Gestão de Recursos Hídricos: monitoramento dos níveis de água. 
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CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE ITU – SP 

 
Bruno Zanon Engelbrecht¹ 

Profa. Dra. Maria Rita Caetano Chang 
 
A água é um recurso mineral indispensável para a manutenção da vida e dos ecossistemas, e 
sua disponibilidade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. As águas 
subterrâneas representam importantes e estratégicas reservas de água doce, que devido a 
crescente demanda desse recurso, dá-se a importância do planejamento de gestão hídrica. O 
município de Itu, localizado no interior do estado de São Paulo, a 92 km da capital, está 
inserido na sub-bacia hidrográfica Sorocaba/Médio Tietê e apresenta uma área de 642 Km². 
Historicamente o município sofre com a falta de água potável para abastecimento público, 
havendo relatos na literatura desde o ano de 1800 a respeito desta situação crônica. A região 
de Itu é constituída pelo aquífero poroso Tubarão – cerca de 45% da área do município - 
composto pelas rochas sedimentares do Grupo Itararé, representado por arenitos, siltitos, 
ritmitos e diamictitos; e pelo aquífero fraturado – cerca de 55% da área do município - 
compostos por gnaisses e quartzitos do Complexo Itapira, metassedimentos do Grupo São 
Roque. A porção do aquífero fraturado encontra-se intensamente tectonizada e seccionada 
pelas principais estruturas regionais - falhas de Itu, Piraí e Itaguá. O aquífero fraturado é a 
unidade aquífera mais produtiva da região, com capacidade especifica média cerca de três 
vezes maior que a do aquífero Tubarão; no entanto, o aquífero fraturado apresenta alta 
heterogeneidade nas capacidades especificas de cada poço. A caracterização e avaliação 
hidrogeológica visa: (1) compreensão da interação das águas subterrâneas e superficiais, (2) 
avaliação dos parâmetros hidráulicos (transmissividade, condutividade hidráulica e coeficiente 
de armazenamento) dos aquíferos porosos e fissurais, (3) correlação dos parâmetros 
hidráulicos do aquífero cristalino com as direções preferenciais dos lineamentos, (4) 
determinação dos sentidos de fluxo subterrâneo e, (5) identificação de áreas com maior 
favorabilidade hídrica para o abastecimento do município de Itu. 
 
 
Palavras chaves: Hidrogeologia, Aquífero Fissural, Itu, Recursos Hídricos 
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LAMINITOS MICROBIAIS DO ANDAR ALAGOAS (NEOAPTIANO) DA BACIA DO ARARIPE, 

NORDESTE DO BRASIL 
 

Bruno Catto1 
Mario Luis Assine 

 
O recente interesse por rochas carbonáticas do Andar Alagoas deve-se às grandes descobertas 
de petróleo no que ficou conhecido como o pré-sal das bacias de Campos, Santos e Espírito 
Santo. Nestas bacias, os depósitos do Andar Alagoas não afloram e só podem ser investigados 
estratigraficamente por técnicas indiretas e por meio de amostras obtidas na perfuração de 
poços. A complexidade litológica e a grande variação lateral dificultam a confecção de modelo 
de predição de fácies, muitas das quais são formadas por carbonatos lacustres de origem 
microbial. Modelos análogos são importantes para substanciar e aprimorar os modelos 
preditivos em subsuperfície. Um interessante análogo em superfície, presente na Bacia do 
Araripe, é a seção de carbonatos lacustres da Formação Crato do Grupo Santana. Para a 
caracterização dos calcários laminados da Fm. Crato, são objetivos deste trabalho: 1) classificar 
e descrever as litofácies presentes; 2) verificar a possibilidade da influência biótica na sua 
gênese e; 3) definir os processos responsáveis pela gênese das rochas carbonáticas. Para 
atender a esses objetivos foram analisados em conjunto os dados de subsuperfície e de 
superfície. Os dados de testemunho do poço 1-PS-11 foram submetidos à análise de 
geoquímica orgânica e inorgânica além de petrografia de detalhe por meio de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Os afloramentos foram descritos no que concerne à 
arquitetura deposicional dos estratos, destacando-se sua geometria externa, variação lateral 
de fácies e relação de contato com os litotipos associados. Imagens de microscopia eletrônica 
permitiram verificar que a precipitação de alguns carbonatos foram diretamente induzidos e 
influenciados por atividade biogênica, principalmente bacteriana. A nucleação dos cristais 
subhédricos de calcita ocorreu e evoluiu em biofilmes e substâncias exopoliméricas (EPS), que 
se encontram parcialmente preservados em meio aos cristais. Este resultado traz uma nova 
perspectiva para a análise e interpretação dos carbonatos lacustres da Fm. Crato, até então 
sem nenhuma citação que abordasse a origem biogênica. Considerando a origem desses 
carbonatos e a equivalência em tempo com os da seção pré-sal das bacias do sudeste 
brasileiro, a Bacia do Araripe se revelou uma importante área de estudo de ocorrência de 
carbonatos de origem biogênica no Andar Alagoas. 
 
 
Palavras-chave: Andar Alagoas, Formação Crato, calcários laminados, microbialitos 
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CARACTERÍSTICAS DA FORMAÇÃO PONTA GROSSA COMO MATÉRIA-PRIMA PARA O POLO 

CERÂMICO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-COXIM, MS 
 

Cibele Carolina Montibeller1 
Antenor Zanardo 

 
O Polo Cerâmico de Rio Verde de Mato Grosso-Coxim (MS) é um dos mais importantes do 
Estado do Mato Grosso do Sul e utiliza, basicamente, como matéria-prima rochas 
sedimentares alteradas a semi-alteradas da Formação Ponta Grossa (devoniano da Bacia do 
Paraná). Esta matéria-prima é constituída basicamente por caulinita, illita e/ou mica fina, 
quartzo e feldspatos detríticos com granulação de areia muito fina a silte fino e tem como 
contaminantes: matéria orgânica, nódulos de sulfetos/fosfatos, lentes e/ou vênulas de 
sulfatos/carbonatos, e níveis carbonáticos, ferruginosos e fosfáticos. O Polo produz tijolos, 
telhas, lajes e revestimentos cerâmicos do tipo cotto, todos utilizando o processo de extrusão. 
Em função de defeitos presentes no revestimento cerâmico (trincas, manchas, eflorescências, 
diminuição da resistência mecânica, etc.), a Cerâmica Fênix, localizada em Rio Verde de Mato 
Grosso, solicitou auxílio para determinar as causas geradoras dos defeitos, com intuito de 
solucionar, controlar ou minimizar as perdas de produção.Para atingir os objetivos do trabalho, 
foi proposto o mapeamento dos litotipos associados à Formação Ponta Grossa na região 
centro-norte do Estado de Mato Grosso do Sul, e o detalhamento destes através de 
petrografia, difratometria de raios x, litoquímica e da realização de ensaios tecnológicos dos 
materiais utilizados como matéria prima para a indústria cerâmica da região.Os trabalhos 
preliminares mostram que parte dos problemas de produção estão relacionados com as 
propriedades cerâmicas da matéria prima, e que estas propriedades estão ligadas a aspectos 
deposicionais, diagenéticos e de alteração supérgena, que necessitam serem melhor 
caracterizados. O intuito de caracterizar os materiais utilizados na cerâmica de revestimento 
do Estado do Mato Grosso do Sul tem como motor o interesse da indústria, mas tem 
consequências diretas sobre a economia local, o desenvolvimento social, as questões 
relacionadas ao meio ambiente e traz informações que contribuirão significativamente para a 
pesquisa científica. 
 
 
Palavras chaves: petrografia, cerâmica de revestimento, caracterização tecnológica, 
Devoniano, Bacia do Paraná 
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ANÁLISE PALEOPALINOLÓGICA DO ALBIANO (CRETÁCEO INFERIOR) DA BACIA DE CAMPOS, 

COM ÊNFASE NO ESTUDO DE DINOFLAGELADOS 
 

Clara Rodrigues Nascimento1 
José Alexandre de Jesus Perinotto 

 
No presente trabalho, foi realizado o levantamento palinológico referente ao Albiano da Bacia 
de Campos com o objetivo de se fazer interpretações paleoambientais. O material estudado 
consistiu em lâminas previamente confeccionadas no CENPES - Centro de Pesquisas & 
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – Petrobras. Ao todo, foram 42 lâminas 
do poço Pampo (PM) e 31 do poço Bonito (BO) da Bacia de Campos. As lâminas foram 
observadas em microscópio Leica utilizando-se a objetiva de 20x para fazer a varredura de 
toda sua área. Todo microfóssil encontrado era contado e fotografado, o que gerou uma 
planilha no Excel com a distribuição dos palinomorfos pela profundidade dos poços, além de 
um banco de imagens. Os palinomorfos foram fotografados nas objetivas de 50x ou 100x 
(imersão) utilizando-se o programa Leica Application Suite 4. Foi constatada maior 
representatividade de palinomorfos marinhos do que de palinomorfos terrestres para ambos 
os poços, o que sugere predomínio da sedimentação marinha sobre a terrígena. Ao todo, 
foram catalogados 13 táxons terrestres e 54 táxons marinhos. Classopolis classoides e os 
pólens efedroides foram os palinomorfos terrestres dominantes nas amostras, sendo fortes 
indicadores de paleoambiente árido. Os pólens elaterados, abundantes apenas nas bacias ao 
norte da América do Sul e África e apenas no intervalo Albiano-Cenomaniano foram 
catalogados. Dentre os palinomorfos marinhos, os dinoflagelados foram o grupo dominante 
tanto em número de espécies quanto em frequência observada. Spiniferites ramosus e 
Trichodinium castanea foram os dinoflagelados mais abundantes. Em duas lâminas, foi 
observado alta quantidade de Odontochitina operculata, possível indicativo de floração ou 
bloom.  Foram encontradas espécies-guia de dinoflagelados, sendo Litosphaeridium 
conispinum a mais notável, porque, de acordo com o trabalho de Costa e Davey (1992), é 
exclusiva do Albiano superior. 
 
 
Palavras chaves: Palinologia, Microfósseis, Albiano, Bacia de Campos 
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HIDROQUÍMICA E O MÉTODO DO 210Pb APLICADO NA GEOCRONOLOGIA DOS SEDIMENTOS 

DAS PRINCIPAIS DRENAGENS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITANHAÉM (SP) 
 

Aluno: Cristiano Cigagna1 
Orientador: Daniel Marcos Bonotto 

Co-orientador: Antonio Fernando Monteiro Camargo 
 
A região estuarina do rio Itanhaém (litoral centro-sul paulista) é circundada pela área urbana 
do município de Itanhaém que, devido o crescente desenvolvimento populacional, recebe 
intensos impactos ambientais como, por exemplo, o lançamento de efluentes sem tratamento. 
Nesta pesquisa, pretende-se estudar a composição química das águas e, mediante a 
geocronologia radioisotópica (210Pb), as variações históricas nos processos de sedimentação no 
rio Itanhaém e seus principais tributários. As estimativas cronológicas poderão demonstrar o 
processo de contaminação dos sedimentos ligados a zonas de urbanização nos últimos 150 
anos. Pretende-se estudar a distribuição de contaminantes, neste caso, metais pesados 
combinando-se técnicas radiométricas com estudos clássicos de abundância e distribuição de 
contaminantes em ambientes lóticos.  
 
 
Palavras-chave: Radioisótopos; Geoquímica; Sedimentos. 
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DETERMINAÇÃO DE ESTANHO EM AMOSTRAS DE INTERESSE AMBIENTAL POR 
ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA ATÔMICA ASSOCIADA À SISTEMA DE INJEÇÃO EM 

FLUXO COM GERAÇÃO DE HIDRETOS (FIA-HG-AFS) 
 

Daniel Locoselli Garcez1 
Amauri Antonio Menegário 

 
O desenvolvimento urbano, industrial e agrícola no Brasil aliado a falta de gestão ambiental 
vem promovendo o constante surgimento de áreas impactadas ou contaminadas, quer seja 
com relação ao compartimento solo, água superficial e subterrânea, ou mesmo o ar 
atmosférico. As fontes poluidoras fixas, tais como áreas industriais, áreas agrícolas, minerações 
e usinas termoelétricas, têm papel fundamental na dinâmica de dispersão de contaminantes. 
No entanto, fontes difusas como águas de drenagem superficial, água meteórica e dispersão 
atmosférica podem contribuir significativamente para a contaminação do solo e águas 
superficiais. O impacto dos contaminantes sobre as águas superficiais tem efeito direto sob a 
população humana, pois se torna um fator limitante da disponibilidade de recursos hídricos. 
Por sua vez, a contaminação do solo pode restringir o uso e ocupação da área, e inviabilizar 
atividades agrárias. Neste contexto surge a preocupação relacionada à questão da 
contaminação do meio ambiente, sendo discutida em âmbito federal no CONAMA, quanto em 
âmbito Estadual, em razão da Lei Estadual n°13.577/2009 e por parte da CETESB. Dentre os 
contaminantes que afetam o meio ambiente tem-se o grupo dos metais. Alguns metais são 
considerados metais traço, e estão presentes na crosta terrestre em concentrações inferiores à 
0,1% como o estanho (Sn). O Sn entra no ambiente por possessos naturais como atividade 
vulcânica e incêndios em florestas, e atividades humanas como extração e beneficiamento de 
cassiterita, fundição e refino, queima de carvão e óleo, incineração de resíduos, produção e 
uso de compostos de estanho. A ingestão de teores excessivos de estanho inorgânico pode 
causar irritação gástrica aguda, anemia e problemas ao fígado e rins. O desenvolvimento e 
aplicação de métodos analíticos para a determinação de estanho em amostras ambientais é de 
fundamental importância. Os teores reduzidos destes elementos (particularmente quando na 
forma de TBT) em amostras de água e material biólógico, na ordem de partes por bilhão ou 
trilhão, requer a aplicação de técnicas extremamente sensíveis. Particularmente para 
elementos que formam hidretos, a HG-AFS é uma técnica poderosa de análise quantitativa 
devido sua alta sensibilidade, alta seletividade e custos operacionais e de capital reduzidos. 
São poucos os trabalhos descritos na literatura para determinação de Sn em amostras 
ambientais. Este trabalho teve como objetivo principal determinar as concentrações de Sn 
(teores totais e dissolvidos) em amostras de interesse ambiental, através da aplicação da 
técnica de espectrometria de fluorescência atômica associada a um sistema de injeção em 
fluxo com geração de hidretos (FIA-HG-AFS). Os teores de Sn foram analisados nas matrizes 
solo, água, sedimento e biota em áreas com características distintas, sendo estas: área de 
beneficiamento de cassiterita no município de Corumbataí/SP e Baía da Ilha Grande/RJ. O 
trabalho teve como objetivo específico estabelecer um método analítico para determinação 
dos teores de Sn nas referidas amostras. O método analítico foi aperfeiçoado para o 
equipamento existente no CEA da UNESP/Rio Claro. O método analítico poderá ser estendido a 
outros laboratórios, facilitando e ampliando a determinação de Sn nas amostras ambientais. 
 
Palavras chaves: estanho, espectrometria de fluorescência atômica, geração de hidretos, 
alterações ambientais, amostras amabientais. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE ÁREA CONTAMINADA COM ÓLEO DIESEL POR MEIO DE 

MÉTODOS GEOFÍSICOS ELÉTRICOS E ANÁLISES QUÍMICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA 
ERNESTINA-SP 

 
DimitriIlichKerbauy Veloso1 

César Augusto Moreira 
 

Os hidrocarbonetos são uma importante fonte energética no atual cenário econômico 
mundial. O parque de refino brasileiro é representado por grandes complexos presentes em 
algumas unidades da federação, a partir dos quais é efetuada a distribuição de derivados por 
vastas áreas por meio de uma extensa rede que consiste em rodovias, ferrovias e hidrovias, 
atividade com risco intrínseco de acidentes. Somente no Estado de São Paulo, a CETESB - 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - registra mais de 9900 casos de áreas 
contaminadas, em sua maioria por derivados de petróleo, desde o início da década de 1980, 
dos quais aproximadamente 45% envolvem transporte rodoviário e ferroviário, e cujo destino 
final são as águas subterrâneas, que constituem um recurso natural fundamental à 
manutenção da vida como parte do ciclo hidrológico, ao desenvolvimento agrícola, ao 
abastecimento de centros urbanos, etc. Diante deste fato, a avaliação da dimensão do impacto 
ambiental e o monitoramento adequado da evolução dos contaminantes no meio físico são 
indispensáveis. Os métodos geofísicos constituem uma importante ferramenta de avaliação 
neste tipo de caso, pois oferecem de maneira indireta e com baixo custo relativo informações 
importantes que, integradas a análises químicas, podem direcionar e otimizar a remediação de 
uma área contaminada. Este trabalho objetiva a aplicação de métodos geofísicos de 
eletrorresistividade e polarização induzida em área contaminada por hidrocarbonetos no 
município de Santa Ernestina-SP, onde existe um histórico de análises químicas de solo e água 
subterrânea. A área foi contaminada em 2007 devido a um acidente que envolveu cinco 
vagões de trem e causou o derramamento de aproximadamente 60 mil litros óleo diesel no 
local. O monitoramento da área a partir de sondagens manuais a trado, poços de 
monitoramento, coleta de amostras de água subterrânea e levantamento de dados geológicos 
e hidrogeológicos foi realizado durante os quatro anos seguintes e integrados em sucessivos 
relatórios, disponibilizados na Agência Ambiental (CETESB) de Araraquara-SP. O levantamento 
geofísico será realizado por meio de linhas paralelas de imageamento elétrico em local com 
histórico de quantificação de gases no solo (SGS). Os resultados geofísicos a serem obtidos 
serão expressos por meio de seções de resistividade e cargabilidade em termos de distância 
versus profundidade, modelos tridimensionais e mapas multiníveis. O diagnóstico integrado de 
uma área contaminada onde não houve a implantação de sistemas de remediação, servirá 
para avaliar o comportamento dos contaminantes em subsuperfície e sua relação com os 
processos de atenuação natural e seus produtos no ambiente geológico. 
 
 
Palavras chaves: hidrocarbonetos, atenuação natural, eletrorresistividade, polarização 
induzida. 
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ANÁLISE HIDROQUÍMICA E RADIOMÉTRICA DE AQUÍFEROS DA REGIÃO DA GRANDE 

DOURADOS (MS) 
 

Eder Queiroz Barbosa1 
Daniel Marcos Bonotto 

 
As características químicas das águas de sub-superfície refletem os meios por onde percolam, 
guardando uma estreita relação com os tipos de rocha drenados e com os produtos das 
atividades humanas adquiridas ao longo de seu trajeto. A avaliação da presença dos diferentes 
elementos em solução nas águas subterrâneas é importante na determinação de diferentes 
usos para as águas. Na utilização para consumo, as águas subterrâneas devem possuir 
excelente qualidade e estar livres de contaminantes tanto de origem inorgânica como orgânica 
e a sua utilização na indústria ou agricultura também pode ser limitada de acordo com as 
concentrações presentes de diversos elementos. A região da Grande Dourados possui 12 
municípios: Dourados, Itaporã, Douradina, Fátima do Sul, Vicentina, Jateí, Glória de Dourados, 
Deodápolis, Juti, Caarapó, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante. No contexto do presente 
trabalho, de acordo com o banco de dados da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 
S. A. (SANESUL), verifica-se que 45 poços são ativos e fornecem águas para abastecimento 
urbano na região da Grande Dourados. Apesar de possuir 3 grandes aquíferos - Sistema 
Aquífero Bauru, Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) e Sistema Aquífero Botucatu (SAB, 
Guarani – SAG) – a captação de água para abastecimento resume-se aos dois últimos. No 
Brasil, a Resolução CONAMA 396/2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento das águas subterrâneas, indicando os valores máximos permitidos 
(VMP) para diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. A Portaria MS n°. 
2914/2011 dispõem sobre a qualidade da água para consumo humano e estabelece os valores 
de referência de 0,5 Bq/L para radioatividade alfa total e de 1,0 Bq/L para radioatividade beta 
total. A Grande Dourados pertence ao domínio da Bacia Hidrográfica do Paraná estando 
inserido predominantemente na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema. Geologicamente 
encontra-se em grande parte sobre o afloramento da Formação Serra Geral, esta pertencente 
ao Grupo São Bento, e em partes sobre o Grupo Bauru caracterizado nesta região pela 
Formação Caiuá. O presente trabalho consistirá na coleta de amostras de água de diversos 
poços licenciados na área de estudo, para posterior análise de parâmetros hidroquímicos e 
radiométricos no Laboratório de Isótopos e Hidroquímica (LABIDRO) localizado no 
Departamento de Petrologia e Metalogenia (DNPM – Unesp Campus de Rio Claro) que 
permitirão a classificação das águas subterrâneas de abastecimento da Grande Dourados, bem 
como a correlação de seus parâmetros físico-químicos e determinação de sua potabilidade. 
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FORMAÇÃO CATUTIBA, UMA NOVA UNIDADE DO GRUPO MACAÚBAS 

 
Edgar Itsuo kawahama1 

Antenor Zanardo 
 
A região de foco desse trabalho localiza-se na região norte do estado de Minas Gerais e 
compreende uma área de aproximadamente 20Km de extensão por 7Km de largura num 
formato alongado de direção NE, ao longo da MG-114, iniciando-se a Noroeste do município 
de Leme do Prado/MG até a UHE de Irapé, que está a Leste do município de Grão Mogol/MG. 
O interesse em se aprofundar no estudo geológico dessa região foi motivado pelo aumento do 
consumo de matérias primas, em especial o minério de ferro, gerando investimentos no setor 
mineral brasileiro e retomada da pesquisa de novos depósitos de metais base. E com a falta de 
disponibilidade de áreas, aliadas ao alto preço do minério de ferro (ano referente a 2010), 
houve várias empresas investindo em novas áreas para a viabilização de depósitos com teores 
mais baixos. Como consequência direta, regiões com depósitos de ferro com teores 
considerados marginais, como a bacia do Grupo Macaúbas, se tornaram foco de pesquisa. 
Regionalmente a área faz parte da Faixa Araçuaí Setentrional, sendo partes do Grupo 
Macaúbas e Supergrupo Espinhaço (Almeida, 1977) e as principais ocorrências ferríferas na 
região pertencem à Formação Nova Aurora (eg., Noce et. al, 1997; Pedrosa-Soares & 
Wiedmann-Leonardos, 2000). Nesse cenário, a empresa “International Corp.”, possuidora de 
vários Alvarás de Pesquisa na região, iniciou os trabalhos de pesquisa contratando a equipe 
técnica da “Geonew - Consultoria e Serviços Geológicos Ltda.”. Após intensa pesquisa 
bibliográfica, foi feito alguns trabalhos em campo, e foi possível verificar que o contexto 
geológico mapeado em campo, possuía algumas diferenças em relação a Formação Nova 
Aurora. Basicamente foi observada a presença de filitos grafitosos com níveis de sulfetos 
associados a lentes de ghoetita ricas em ferro (hematita e magnetita), enquanto que na 
Formação Nova Aurora, ocorrem basicamente metadiamictitos associados a formação 
ferríferra bandada silicosa tipo Rapitan, no qual a deposição clasto-química da sílica e do ferro 
se processou num ambiente sedimentar marinho plataformal profundo, na transição com o 
talude (eg., Noce et. al, 1997; Pedrosa-Soares & Wiedmann-Leonardos, 2000). Sendo assim, foi 
proposto um adensamento nos estudos de mapeamento em detalhe, petrográficos, análises 
químicas e eventualmente análises geocronológicos. E um dos principais objetivos desse 
estudo, será sobre a respeito da gênese do ferro, uma vez que se faz necessário para entender 
se esta unidade se trata de uma sequência do tipo vulcano sedimentar ou se as concentrações 
de ferro são produtos derivados da lixiviação nos sulfetos. Como resultado direto desse 
estudo, será possível confirmar se teremos uma nova unidade geológica ou não, o qual, se 
confirmado, terá a denominação inicial como “Formação Catutiba”, uma vez que essa é a 
localidade mais próxima dos afloramentos encontrados que gerou o questionamento 
proposto. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS GEOQUÍMICOS RELACIONADOS À BIODEGRADAÇÃO DE 

COMPOSTOS MONOAROMÁTICOS E SIMULAÇÃO DE TRANSPORTE REATIVO EM UMA 
REGIÃO SITUADA NO MUNÍCIPIO DE PAULÍNIA/SP 

 
Elias Hideo Teramoto1 

Profª Dra. Maria Rita Caetano Chang 
 
O presente trabalho visa entender os mecanismos de biodegradação de compostos BTEX 
(benzeno, tolueno etilbenzeno e xilenos) em uma área contaminada por querosene de 
aviação, no munícipio de Paulínia para comprovação da efetividade da atenuação natural 
monitorada. O aquífero local é raso e predominantemente não confinado, representado por 
litologias diversas pertencentes aos depósitos cenozoicos, correlatos à Formação Rio Claro. Do 
ponto de vista metodológico, este trabalho visou compilar e analisar os dados de 
caracterização hidrogeológica previamente existentes e elaborar um modelo conceitual para a 
área de estudo e realizar simulações numéricas de fluxo e de transporte reativo para entender 
o comportamento da pluma dissolvida empregando. As simulações numéricas serão 
empreendidas empregando os aplicativos Visual Modflow, MT3MS e GWB (Geochemist’s 
Workbench). De posse de 10 anos de monitoramento contínuo do nível d’água e espessura de 
fase livre e 7 anos de monitoramento das concentrações de compostos BTEX e indicadores de 
atenuação natural, é possível verificar que as reações de biodegradação atuantes são 
responsáveis pela limitação das dimensões da pluma de fase dissolvida. De maneira similar, é 
possível verificar preliminarmente que a flutuação do nível d’água exerce especial controle no 
comportamento da pluma de fase dissolvida e diferem dos efeitos descritos na literatura para 
outras áreas de estudo. 
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ESTRATIGRAFIA DO ANDAR ALAGOAS NA BACIA DO TUCANO NORTE, BAHIA 

 
Filiipe Giovanini Varejão1 

Mario Luis Assine 
 
A Bacia do Tucano Norte faz parte do rifte intracontinental Recôncavo/Tucano/Jatobá, 
abortado em sua fase pós-rifte transicional. O Andar Alagoas da bacia é composto pelos 
sedimentos aluviais da Formação Marizal, nos quais estão concentrados os esforços para 
melhor compreensão do ponto de vista sedimentológico e estratigráfico. Na região da serra do 
Tonã aflora o registro superior desse período, que permanece ainda pouco estudado. A análise 
pormenorizada do registro sedimentar completo do intervalo aptiano da Bacia do Tucano 
Norte, com ênfase para os sedimentos da serra do Tonã, bem como sua correlação com 
unidades coevas da Bacia do Araripe, são aspectos fundamentais para o entendimento da 
evolução da fase pós-rifte das bacias do nordeste brasileiro. 
A sucessão siliciclástico-carbonática da serra do Tonã é composta por quatro unidades 
estratigráficas, facilmente rastreadas nas encostas da serra e morros testemunhos da região. A 
Unidade 1 (Formação Marizal) é formada por arenitos com estratificação plano-paralela ou 
cruzada acanalada e por lamitos depositados em sistemas fluviais entrelaçados, com 
paleocorrentes rumo sudeste. A Unidade 2 é estritamente carbonática lacustre, com 
espessuras de 3 m, sendo composta por laminitos (planares, ondulados e nodulares) de 
provável origem microbial; laminitos com estruturas do tipo loop bedding; e por níveis de 
brecha em fitting. A Unidade 3, que chega atingir 100 m de espessura, pode ser dividida em 
duas associações de fácies: (1) fluvial entrelaçado – arenitos com estratificação cruzada 
acanalada, planar e plano-paralela horizontal, com paleofluxos rumo sul; e (2) 
lacustre/deltaico – arenitos com estratificação cruzada acanalada, plano-paralela horizontal, 
sigmoide, laminação cavalgante, acamamento flaser e lamitos cinza esverdeados, com 
paleofluxos rumo sudeste. A Unidade 4, alcançando espessuras de 10 m, é de origem lacustre 
e formada por laminitos microbiais, laminitos com estrutura loop bedding, mudstones, brechas 
em fitting e estromatólito dômico.  
A associação das fácies siliciclásticas da Formação Marizal, indica modelo de rios com padrão 
de canal entrelaçado, com influência de leques aluviais. Os rios agradaram em bacia com 
subsidência lenta após o término do estágio sin-rifte. Possível reativação de segmentos de 
falhas da borda oeste da sub-bacia norte durante a fase pós-rifte transicional, criaram 
condições favoráveis à implementação de corpo lacustre, provavelmente com lâmina de água 
pouco profunda e com elevada alcalinidade, como atestado pela presença de evidências de 
influência microbial na deposição dos carbonatos. A sucessão siliciclástica acima dos 
carbonatos representa nova sedimentação de rios com canais entrelaçados, que logo é 
suplantada sedimentação lacustre com a intercalação de lamito e arenitos depositados pelo 
desconfinamento de fluxos fluviais dentro do lago. Os laminitos evidenciam o ápice do sistema 
lacustre na área, sendo que as deformações plásticas e micro-fraturas encontradas nessas 
fácies sugerem a constante influência de atividades tectônicas na deposição dos sedimentos 
das unidades da serra do Tonã. 
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AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE CO2 PELO SOLO EM ÁREAS DE REFLORESTAMENTO DA MATA 

ATLÂNTICA 
 

Gabriel Ribeiro Castellano1 
Didier Gastmas 

 
O balanço global de carbono, e os fluxos de CO2 atmosférico, têm se tornado objeto de 
relevante interesse científico, em função das inúmeras evidencias que demonstram o papel 
desempenhado por esse gás no aquecimento global. O entendimento dos processos 
envolvidos na dinâmica dos fluxos globais de CO2, está relacionado aos problemas relativos a 
mudanças climáticas regional e global. O presente estudo tem como objetivo investigar e 
monitorar como as variações sazonais e espaciais do clima (umidade e temperatura), atuam 
sobre os fluxos de CO2 no solo em áreas de reflorestamento situadas no Domínio da Mata 
Atlântica. Pretende-se efetuar mensurações das taxas de emissão de CO2 no solo, em dois 
sítios em que existe floresta nativa plantada, com idades distintas. Ambos locais estão situados 
na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), no município de Rio Claro/SP, o 
primeiro localizado no talhão 23, área plantada no ano de 1916, e o segundo situado no talhão 
15, plantado no ano de 2010. Nesses locais, os solos serão caracterizados em relação à 
quantidade de matéria orgânica, capacidade de troca catiônica, granulometria, teores de 
macronutrientes (K, P, S, Mg e Ca). Além disso, serão tomadas as medidas de temperatura, do 
ar e do solo, e umidade do solo, durante os levantamentos relativos ao fluxo de CO2, que serão 
efetuadas utilizando um analisador de gás infravermelho (IRGA), modelo Li-840 da marca Li-
Cor, acoplado a uma câmara dinâmica, por meio de uma bomba de circulação. Em cada um 
dos sítios, será instalada uma parcela amostral de 2.500 m², e dentro destas parcelas 
instalados 15 pontos de medição. Os pontos serão georeferenciados e demarcados em campo, 
as medições serão efetuadas trimestralmente, com inicio previsto para junho de 2014. 
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INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS E ESTRUTURAIS NO ESTUDO DE OCORRÊNCIA DE 

COBRE LOCALIZADA NA REGIÃO NORTE DA BACIA SEDIMENTAR DO CAMAQUÃ (RS) 
 

Henrique Pelorca Carneiro1 
Prof. Dr. César Augusto Moreira 

 
O desenvolvimento da pesquisa mineral aconteceu a partir da revolução industrial, que 
marcou a passagem da produção manufaturada para produção maquino-faturada. O advento 
da nova forma de produção provocou o aumento exponencial no consumo de minérios, 
principalmente metais, das jazidas conhecidas. A metodologia empregada ao longo dos séculos 
na pesquisa mineral para o atendimento dessa demanda permitiu o reconhecimento de 
grande parte das maiores jazidas minerais aflorantes. Com isso, atualmente as pesquisas estão 
voltadas aos depósitos minerais profundos, que necessitam de conceitos e técnicas modernas 
de investigação, aprimoradas e desenvolvidas de acordo com o avanço tecnológico.A presente 
área de estudo localiza-se a noroeste do município de Caçapava do Sul, situado na porção 
centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, compreendida pela Folha SH. 22-Y-A-I-4 - Passo do 
Salsinho. Compreende rochas sedimentares e vulcanogênicas pré-paleozóicas a cambrianas 
pertencentes à Bacia Sedimentar de Camaquã, estas sobrepostas discordantemente às rochas 
ígneas e metamórficas pré-cambrianas do Escudo Cristalino Sul-Rio-Grandense. A utilização da 
prospecção geofísica por meio dos métodos de Eletrorresistividade e Polarização Induzida na 
ocorrência cuprífera de Vitor Teixeira (descrita pelo DNPM em 1970), localizada a noroeste do 
município de Caçapava do Sul (RS), implicará na avaliação e determinação da geometria, da 
continuidade lateral e profundidade do corpo mineralizado. A utilização de métodos diretos de 
prospecção como o mapeamento geológico e estrutural na região da ocorrência mineral 
ajudará no reconhecimento das principais estruturas presentes, colaborando para possíveis 
controles do minério.  
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PROSPECÇÃO MINERAL DE ALVOS POTENCIAIS À OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO 

SUPERGÊNICO DE NÍQUEL NO GREENSTONE BELT DO MORRO DO FERRO 
 

Ilio Rodarte Faria Júnior1 
George Luiz Luvizotto 

 
As ferramentas e técnicas de sensoriamento remoto apresentam, dentre outros usos, a 
aplicação na prospecção e pesquisa mineral, sendo essa uma finalidade à qual vêm sendo 
aprimorados ao longo do tempo. Essa finalidade, em específico, é alvo de atenção dado à 
possibilidade de se realizar investigações em larga escala, usando critérios geológicos 
específicos, com excelente relação custo/benefício. No entanto, o uso de imagens de satélite 
apresenta certos limitantes, dentre os quais a vegetação e coberturas de solos. No presente 
caso, buscou-se aplicar um método de sensoriamento remoto pré-existente, a partir de 
imagens de satélite Landsat, ao qual se somou o uso de modelos digitais de terreno, gerados a 
partir de imagens de radar SRTM, de forma a se prospectar alvos potenciais à ocorrência de 
enriquecimento supergênico de níquel. Assim, os solos e outros horizontes de intemperismo, 
que podem representar, em determinados casos, um fator de dificuldade ao método, foram, 
aqui, justamente o alvo de delimitação. A região alvo de uso do método foi o Greenstone Belt 
do Morro do Ferro, onde se insere a jazida de níquel laterítico do Morro do Níquel, gerada por 
processos intempéricos atuantes sobre corpo serpentinítico. Estudos geológicos mostram que 
a região conta com litotipos e processos de intemperismo propícios a outras ocorrências 
similares. Apesar dessas condições geológicas favoráveis, não constam, para a área, registros 
bibliográficos de outros trabalhos de prospecção e pesquisa mineral nessa direção. Com base 
em uma fase de investigação indireta, realizada por sensoriamento remoto, foi possível a 
delimitação de dois alvos potenciais à presença de concentrações supergênicas do metal. Essa 
fase foi seguida de uma segunda, de investigação direta, onde foi possível aferir, em campo, o 
método de sensoriamento remoto e também o potencial das áreas. Ao final desse, um dos 
alvos se mostrou promissor a concentrações de níquel em rocha ultramáfica saprolitizada, 
enquanto o outro não apresentou o mesmo potencial a essa ocorrência. Enquanto isso, a 
adaptação do método de sensoriamento remoto também exibiu bons resultados. Julgando 
pelo seu baixo custo, uma vez que a técnica se baseia em uso de bancos de dados públicos, 
somado a abrangência em área e ao potencial do Brasil em abrigar ocorrências de 
concentrações supergênicas de elementos químicos diversos, como níquel, cobalto, alumínio, 
manganês, entre outros, o método aqui utilizado pode vir a se incorporar nos procedimentos 
de prospecção e pesquisa mineral.  
 
 
Palavras chaves: Sensoriamento remoto. Níquel laterítico. Fácies de intemperismo. Landsat. 
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ADEQUAÇÃO DA VINHAÇA DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA REUSO AGRÍCOLA: AVALIAÇÃO DE 

DIFERENTES TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO E POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Isabella Junqueira Rodrigues1 
Prof. Dr. Marcelo Loureiro Garcia 

 
O uso do etanol possuiu diversas vantagens em comparação à utilização de combustíveis 
fósseis, entre eles estão o seu caráter renovável e redução dos gases de efeito estufa. Embora 
o etanol seja comumente caracterizado como um combustível sustentável, sua produção pode 
gerar diversos ônus ao meio ambiente, sendo destacada a geração de vinhaça, efluente que 
possui alta concentração de matéria orgânica e de nutrientes. No Brasil, a vinhaça 
normalmente é direcionada à ferti-irrigação das lavouras; entretanto, esta prática pode 
acarretar diversos danos ao solo e aos corpos d’água do entorno, especialmente quando 
critérios técnicos não considerados adequadamente. Baseando-se nas características 
composicionais da vinhaça, a digestão anaeróbia surge como uma eficiente alternativa para o 
seu tratamento, combinando uma redução no seu potencial poluidor com um potencial 
intrínseco para recuperação de energia, devido à geração do biogás. No entanto, os efluentes 
de reatores anaeróbios ainda apresentam algumas limitações ao reuso, considerando aspectos 
indesejáveis, tais como elevados níveis de cor e odor desagradável. Diante deste cenário, esta 
pesquisa propõe o tratamento de vinhaça em sistemas convencionais (especificamente 
coagulação-floculação) posteriormente a tratamento anaeróbio. Desta forma, é esperada uma 
redução do potencial poluidor da vinhaça, potencializando sua adequabilidade para aplicação 
agrícola e minimizando os possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Também 
pretende-se comparar os resultados obtidos neste projeto com outros processos de 
tratamento comumente aplicados à vinhaça, de modo a se identificar as configurações mais 
satisfatórias à sua adequação ambiental. 
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ESPECIAÇÃO DE URÂNIO EM ÁGUAS DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA E AFLUENTES NO 
ENTORNO DE MINERAÇÃO USANDO A TÉCNICA DGT 

 
Jorge Henrique Pedrobom1 
Amarui Antônio Menegário 

 
Um dos fatores mais preocupantes na área de mineração de urânio é a Drenagem Ácida de 
Mina. Tal processo ocorre de maneira espontânea e descontrolada no Complexo Minério 
Industrial de Poços de Caldas (CIPC), onde fica instalada uma unidade de produção, no 
momento, desativada das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), responsável pela mineração de 
urânio no país. A Drenagem Ácida, que ocorre na região minerada, gera complexos de urânio 
em concentrações extremamente elevadas, acima dos valores permitidos para lançamento em 
corpos hídricos. Durante o processo de drenagem, o urânio, encontra-se como óxidos e 
hidróxidos de uranilo e, quando atinge os corpos hídricos, sua forma pode mudar para 

complexos contendo grupos carbonato e sulfato como: CO3
2− e SO4

2−; sendo o estado de 
oxidação 6+ o mais estável para esse íon. A concentração e labilidade desses complexos é 
extremante importante para avaliação da biogeodisponibilidade do metal para o sistema. A 
Técnica de Difusão em Filmes Finos por Gradiente de Concentração (DGT) nos possibilita a 
quantificação de metais na sua forma lábil e especiação de complexos metálicos. Basicamente, 
a técnica é composta por um pistão de polipropireno, onde é depositado um disco de resina 
Chelex 100 (agente ligante usado convencionalmente), superposto por um gel de 
poliacrilamida-agarose (gel difusivo). Esse sistema é protegido por uma membrana de nitrato 
de celulose e então o dispositivo DGT é preso por um anel de polipropireno. O complexo 
metálico presente em corpos hídricos se difunde no gel difusivo sendo adsorvido na resina e, 
posteriormente, o metal é recuperado do dispositivo e analisado. Sendo assim esse trabalho 
tem como objetivo utilizar a técnica DGT para determinar a fração lábil e avaliar a especiação 
dos compostos de urânio resultante da Drenagem Ácida de mina e dos corpos hídricos no 
entorno da mineração. A especiação do metal será viabilizada utilizando diversos tipos de 
materiais como agentes ligantes (resina Chelex-100, membranas DE 81 e P 81) nos dispositivos 
da técnica DGT.  
 
 
Palavras chaves: Especiação Química, DGT, Drenagem Ácida, Urânio, Mineração. 
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DETERMINAÇÃO DE VANÁDIO EM ÁGUAS USANDO A TÉCNICA DE DIFUSÃO EM FILMES 

FINOS POR GRADIENTES DE CONCENTRAÇÃO 
 

Karen Silva Luko1 

Prof. Dr. Amauri Antonio Menegário 
 
O vanádio é um metal cuja abundância na natureza é de aproximadamente 0,014%. O mesmo 
está fortemente associado à indústria do petróleo, por estar presente em determinados tipos 
deste minério, sendo sua principal via de contaminação a queima de combustíveis fósseis. 
Existem inúmeras técnicas analíticas para a determinação metais, sendo que cada uma delas 
apresenta suas possibilidades e limitações, que devem ser consideradas conforme as 
necessidades da pesquisa. A Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado 
(ICP-MS) destaca-se pelas baixas concentrações em que permite determinar e quantificar, 
sendo, no entanto, altamente influenciada por interferentes poliatômicos. A técnica de difusão 
em filmes finos por gradientes de concentração (DGT) permite amostrar in situ a fração lábil de 
metais por meio da imersão de um dispositivo no sistema aquático, podendo ser altamente 
seletiva a determinados íons. O dispositivo consiste em um filtro, uma camada difusiva e um 
agente ligante. O DGT pode ser utilizado para diferentes metais, porém esta flexibilidade 
depende de adaptações, principalmente em relação à membrana ligante a ser utilizada. Assim 
sendo, o objetivo deste trabalho é desenvolver um método para determinação de 
concentrações-traço do vanádio utilizando-se a técnica DGT e aplicá-lo em águas no entorno de 
atividades de refino ou exploração de petróleo. Até o momento foram testadas a imobilização 
em agarose de nanotubos de carbono (CNTs), Amberlite IRA 410 e Amberlite IRA 910, e ainda a 
membrana de troca aniônica Whatman® DE81. Em vista dos resultados obtidos, foi selecionada 
a resina Amberlite Ira 410 para o prosseguimento dos testes. A Amberlite Ira 410 é uma resina 
de troca aniônica fortemente básica que é comercializada tendo o Cl- como íon de troca. A 
mesma passou por um processo de moagem em moinho de bolas, sendo então selecionada 
grânulos entre 125μm e 250μm. Em seguida, esta foi tratada com HNO3 10% para que o 
contra-íon passasse de Cl- a NO3

-. Desta forma, espera-se que a concentração do Cl- na solução 
de amostragem seja reduzida e, consequentemente, minimizada a interferência do íon na 
determinação de V por ICP-MS. A resina foi lavada até pH > 5 e seca em estufa a 40oC. Foi 
então imobilizada em agarose 3% na proporção de 2g de Amberlite IRA 410 para 10mL de 
agarose. Agarose 1,5% foi utilizada como gel difusivo, sendo que, quando comparado aos 
valores encontrados na literatura para poliacrilamida (agente difusivo convencional), o 
coeficiente de difusão obtido para o vanádio foi satisfatório, sugerindo que o agente ligante 
desenvolvido foi efetivo. Em seguida, serão realizados testes aprofundados para avaliação da 
interferência do Cl- (e outros possíveis interferentes), influência do pH e da força iônica. Os 
dispositivos serão então avaliados quanto a amostras de águas naturais de origem ainda a ser 
definida. 
 
 
Palavras-chave: Amberlite IRA 410, ICP-MS, interferência do cloreto, agarose. 
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UTILIZAÇÃO DE BIOMASSAS RESIDUAIS PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS METÁLICOS 

PRESENTES EM ÁGUAS TRATADAS DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA 
 

Lauren Nozomi Marques Yabuki1 
Prof. Dr. Amauri Antonio Menegário 

 
Neste projeto serão abordados procedimentos analíticos para investigação do uso de géis de 
diferentes biomassas residuais como a casca da banana, borra do café e semente de moringa 
(encontradas facilmente ao serem descartadas como “lixo”) para a determinação de íons 
metálicos encontrados possivelmente em níveis traços em águas tratadas de drenagem ácida 
de mina. Para a amostragem dos íons metálicos será empregada a técnica de difusão em filmes 
finos por gradiente de concentração (DGT). A determinação destes íons será feita associando a 
técnica DGT com a espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente 
(ICP OES). 
 
 
Palavras chaves: DGT, biomassa residual, drenagem ácida 
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CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE MANGANÊS A PARTIR DE MODELAGEM DE DADOS 

GEOFÍSICOS 
 

Leandro Ballarin Vieira 
César Augusto Moreira 

 
Na região de Itapira (SP) ocorre uma série de mineralizações supergênicas de manganês 
representantes de uma faixa que se estende desde a região de Itapira-Socorro (SP) até a região 
de Natércia-Careaçu (MG). O minério, constituído predominantemente por óxidos e hidróxidos 
de manganês resultantes da alteração de gonditos, ocorre na forma de lentes embutidas nos 
paragnaisses e espessartita quartzitos do Grupo Itapira. Alguns dos corpos (Córrego do Cocho, 
Morro das Palmeiras e Soares) já foram estudadas em seus aspectos mineralógicos, 
petrográficos, geoquímicos e de beneficiamento mineral por alguns autores. Este trabalho 
busca caracterizar morfologicamente uma das ocorrências de manganês supergênico nos 
arredores do município de Itapira através da investigação dos contrastesnas propriedades 
físicasentre o minério e as rochas encaixantes. Na pesquisa estão sendo utilizados os métodos 
da Eletrorresistividade (ER) e da Polarização Induzida (IP). Ambos os métodos investigam 
propriedades elétricas associadas com a variação da litologia, composição química dos fluidos 
presentes nos poros, quantidade de água e da presença e concentração de minerais metálicos 
nas rochas e sedimentos. O método da eletrorresistividade mede a resistência dos materiais 
em subsuperfície à passagem de uma corrente elétrica introduzida artificialmente no terreno, 
enquanto o IP (no domínio do tempo) mede o decaimento da voltagem durante um 
determinado intervalo de tempo após o desligamento da corrente elétrica introduzida. A 
pesquisa é justificada, entre outros fatores: pela importância do manganês para o setor 
mineral brasileiro, aliado ao extraordinário potencial em recursos minerais no âmbito nacional; 
pela escassez de publicações em pesquisa mineral deste insumo no Brasil e no mundo; pela 
disponibilidade de equipamentos, programas computacionais e pessoal técnico especializado 
junto ao Laboratório de Geofísica do DGA – IGCE; pela existência do projeto FAPESP para 
auxílio financeiro à pesquisa intitulado.Foram realizadas seis linhas geofísicas de 
caminhamento elétrico, num total de 1470 m lineares (uma linha base(LB) de 420 metros e 
cinco linhas transversais (LT) de 260 metros cada)por meio do um arranjo Wenner-
Schlumberger,com cinco metros de espaçamento entre eletrodos. Foram coletados dados de 
resistividade aparente e IP (no domínio do tempo) em 2908 pontos de medida (1258 para a LB 
e 330 para cada uma das linhas transversais. Os dados foram tratados e processados com o 
software Res2Dinv e as seções 2D geradas com informações de topografia em termos de 
resistividade e cargabilidade. Os resultados mostram zonas com altas resistividades associadas 
com maiores efeitos de polarização (altas cargabilidades). As altas resistividades podem ser 
resultantes da grande quantidade de veios de quartzo associada ao protominério 
metamórfico, enquanto que as altas cargabilidades podem estar associadas com a maior ou 
menor concentração do mineral grafita (altamente polarizável) no minério de manganês de 
Itapira, já comprovada por estudos de outros autores. Novos estudos estão em curso, com a 
finalidade de se comprovar tais associações e de se refinar  a delimitação e morfologia dos 
corpos tanto em superfície como em subsuperfície. 

 
Palavras-chave: eletrorresistividade; polarização induzida; supergênico; manganês; pesquisa 
mineral 
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PROTOCOLOS ANALÍTICOS PARA DETECÇÃO DE 220RN E 222RN EM ÁREA DE EXTRAÇÃO DE 

CARVÃO MINERAL NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA (PR) 
 

Leonardo Alfredo Salim1 
Daniel Marcos Bonotto 

 
O gás radônio (222 Rn) é motivo de grande preocupação para o homem. Ele é uma das mais 
importantes fontes de radiação ionizante de origem natural que as pessoas estão expostas, 
sendo considerado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como o segundo maior 
causador de câncer de pulmão, depois do cigarro (WHO, 2009). A avaliação de dose devido o 
gás torônio (220Rn), durante muito tempo, foi desprezada devido  sua meia-vida curta, 55 
segundos, e disponibilidade no ambiente. Estudos recentes mostram que, em certas regiões, a 
exposição ao gás torônio e sua progenia pode igualar ou até exceder a do 222Rn. 220Rn e 222Rn 
são frequentemente encontrados em conjunto no ambiente. Para suas analises é necessário 
utilizar uma metodologia que os discrimine, para que um não superestime o valor do outro. No 
município de Figueira, no estado do Paraná, as minas de carvão pertencentes a Companhia 
Carbonífera do Cambuí, que abastecem a termelétrica do município, fazem parte da maior 
reserva ainda em exploração no estado, tendo sido lá registrada a ocorrência de urânio 
associado ao carvão mineral, na Formação Rio Bonito. Este fato remete não somente a 
implicações radiológicas para os trabalhadores da mina, mas também para a população 
residente no ambiente imediato dos depósitos de carvão e urânio. Desta forma o projeto 
objetiva determinar a concentração de 220Rn e 222Rn dissolvidos no ar e na água da mina de 
carvão. No qual serão aplicadas três metodologias diferentes, a fim de desenvolver protocolos 
para a detecção de 220Rn sem interferência 222Rn e também para correlacionar e determinar a 
eficiência de cada metodologia. 
 
 
Palavras chaves: radônio, torônio, carvão mineral, radioatividade natural. 
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MAPEAMENTO DE CAVIDADES EM VOÇOROCA POR MEIO DA ELETRORRESISTIVIDADE 

 
Leonardo Paioli Carrazza1 

César Augusto Moreira (orientador) 
 
Processos erosivos ocorrem devido às condições do meio e podem ser acelerados ou contidos 
pela ação humana. Em regiões muito urbanizadas, há maior impermeabilização do solo, o que 
aumenta o escoamento superficial e consequentemente, a erosão. Outra ação antrópica que 
acelera esses processos é o desmatamento que por sua vez, deixa o solo exposto em contato 
direto com águas pluviais e facilita a erosão do material em superfície ou a infiltração da água. 
Uma causa para esses desmatamentos desordenados é a acelerada ocupação urbana de áreas 
desmatadas. Solos expostos estão naturalmente sujeitos à erosão. Mas com ocupações 
desordenadas de terrenos, os processos são acelerados e eles podem ser: escorregamentos, 
abatimentos, ravinas e um consequente aprofundamento de ravinas para voçorocas. As 
voçorocas interceptam o nível freático, induzem o aparecimento de surgências d’água que 
acarretam em pipings; erosão interna que remove as partículas do interior do solo, que 
formam tubos vazios que futuramente podem gerar colapsos, escorregamentos e alargar a 
voçoroca. O solo da região é arenoso, assim como a Formação Geológica predominante: 
Formação Pirambóia, o que facilita a formação de voçorocas e pipes. A geofísica é consagrada 
em pesquisa mineral e também em estudos ambientais. Os métodos geofísicos mais utilizados 
em estudos ambientais são eletrorresistividade, GPR (ground penetration radar) e potencial 
espontâneo. Este trabalho mostra a aplicação do método da Eletrorresistividade para a 
detecção e mapeamento das cavidades em subsuperfície da voçoroca do Córrego Tucunzinho 
em São Pedro (SP). O método mostra contrastes das propriedades elétricas do solo/rocha da 
região e também do material que preenche as cavidades. Com isso, os resultados esperados 
são de alta resistividade nas cavidades preenchidas com ar e de baixa resistividade (alta 
condutividade) nas cavidades preenchidas com algum fluido, entre eles, água. Para isso, linhas 
de caminhamento elétrico serão desenvolvidas em vários níveis da voçoroca, com a finalidade 
de reconhecer a continuidade (ou não) dos pipes em subsuperfície. 
 
 
Palavras chaves: voçoroca, piping, eletrorresistividade 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1E-mail: leopcarrazza@hotmail.com 
Nível: Mestrado – Programas de Pós-Graduação Geociências e Meio Ambiente (Linha de 
pesquisa: Recursos Hídricos e Energéticos). 
Bolsista CAPES  



 

65 
 

VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa IV: Recursos Hídricos, Minerais e Energéticos 

 
HIDROGEOQUÍMICA E QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA DO ALTO JACARÉ-

PEPIRA (SP) 
 

Ludmila Vianna Batista1 
Prof. Dr. Didier Gastmans 

 
A hidroquímica vem sendo utilizada com o objetivo de se avaliar a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, bem como estabelecer as interações entre água/rocha-solo, 
definindo a qualidade das águas superficiais, classificando-as quanto a sua adequação aos 
diversos tipos de uso. Atualmente este tema tem sido foco de vários estudos que propõem a 
determinação de parâmetros que influenciam a qualidade da água, em função de aspectos 
relacionados à ação antrópica e a disponibilidade hídrica, como por exemplo o IQA (Índice de 
Qualidade de Águas), criado pelo “National Sanitation Foundation” (NSA) dos EUA, cuja 
metodologia foi adaptada pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), 
e vem sendo amplamente utilizado na caracterização de corpos d’água. Inserida na Bacia dos 
rios Tietê-Jacaré UGRHI-13 (Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 13), a Sub-Bacia 
do Alto Jacaré Pepira/SP foi selecionada para este estudo, por estar localizada em área de 
preservação, sua complexidade geológica e representar uma importante área de recarga do 
Sistema Aquífero Guarani (SAG). O projeto em andamento prevê a realização de 2 (duas) 
campanhas de amostragem, representando duas situações climáticas distintas, a primeira 
durante o período frio/seco e a segunda durante a estação quente/úmida, em 17 (dezessete) 
pontos de coleta ao longo da área, com o objetivo de se determinar o IQA, segundo a 
metodologia proposta pela CETESB, bem como avaliar a composição química das águas 
superficiais. Os resultados foram comparados aos vigentes na legislação ambiental (Resolução 
CONAMA n° 357/2005 – MMA), bem como avaliados os processos de interação água-rocha 
que imprimem as características físico-químicas às essas águas. Os resultados da primeira 
campanha de amostragem indicam que a qualidade da água superficial pode ser considerada 
“regular”, com valores de IQA que variam de 36 a 51, próximos do limite entre “boa” e 
“regular” na escala estabelecida pela CETESB. A presença de bicarbonato como ânion 
predominante, e de cálcio e magnésio como cátions predominantes, é compatível com o 
intemperismo de rochas basálticas e areníticas presentes na área. Em relação a qualidade, 
algumas amostras apresentam parâmetros com concentrações acima dos padrões permitidos 
para rios de classe II pela Resolução CONAMA n° 357/2005. A avaliação global das amostras 
coletadas nas duas campanhas possibilitará a avaliação da influência da ação antrópica e das 
características geológicas impressas nas águas e a possibilidade dos mesmos virem a 
influenciar na qualidade e quantidade de água para abastecimento da região. 
 
 
Palavras chaves: Hidroquímica; IQA; Rio Jacaré-Pepira. 
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DETERMINAÇÃO DE MERCÚRIO (II) E METILMERCÚRIO NAS PROXIMIDADES DE REFINARIAS 
DE PETRÓLEO, UTILIZANDO A TÉCNICA DE DIFUSÃO EM FILMES FINOS POR GRADIENTE DE 

CONCENTRAÇÃO (DGT) 
 

Makenly Tafurt Cardona 
Amauri Antonio Menegário 

 
A técnica de difusão em filmes finos por gradiente de concentração (DGT- diffusive gradients in 
thin films) permite a análise quantitativa in situ de metais em sistemas aquosos, sendo uma 
das técnicas analíticas mais empregadas na determinação de espécies lábeis, potencialmente 
biodisponíveis, por meio da imersão de um dispositivo no sistema aquático. O dispositivo 
consiste em uma membrana filtrante, uma camada difusiva e um agente ligante. As camadas 
são fixadas em um suporte plástico com uma janela que permite o contato da camada difusiva 
com a solução no qual foi exposto. Neste projeto avalia-se a técnica DGT para amostragem 
seletiva das espécies mercúrio (II) e metilmercúrio CH3Hg+, usando dois agentes ligantes: a 
membrana de troca catiônica P81 e um agente ligante baseado no uso da  Saccharomyces 
cerevisiae (levedura) - 20% (m/v) - imobilizada em agarose 3%. A poliacrilamida foi utilizada 
como meio difusivo e o acetato de celulose como membrana filtrante. Os dispositivos 
montados, pelas três camadas foram imersos em soluções artificiais preparadas no laboratório 
com concentrações conhecidas de Hg2+ e CH3Hg+ avaliando os principais parâmetros que 
afetam o desempenho da técnica DGT: força iônica e pH. Os experimentos foram conduzidos 
com uma temperatura controlada. Determinou-se o coeficiente de difusão do CH3Hg+ na 
poliacrilamida e o fator de eluição da espécie de interesse no agente ligante (S. cerevisiae). O 
método, em fase final de desenvolvimento, visa à análise especiação de mercúrio nas águas 
residuais no entorno de refinarias de petróleo. 
 
 
Palavras chaves: Mercúrio; Metilmercurio; DGT; fração lábil; análise de especiação. 
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CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA DO SISTEMA AQUÍFERO BAURU NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Marcia Regina Stradioto1 
Chang Hung Kiang 

 
O Sistema Aquífero Bauru (SAB) representa uma das principais fontes de explotação de águas 
subterrâneas no estado de São Paulo. Entre os 462 municípios paulistas que são abastecidos, 
parcial ou integralmente, por água subterrânea, aproximadamente 59% captam água do 
Sistema Aquífero Bauru, sendo que em 88% deles o abastecimento é feito exclusivamente por 
água subterrânea. A captação de água subterrânea para o abastecimento público está 
presente em 55% dos municípios brasileiros, sendo que aproximadamente 72% dos municípios 
paulistas são total ou parcialmente abastecidos por água subterrânea, atendendo a uma 
população de cerca de 5,5 milhões de pessoas. A determinação da composição química das 
águas é imprescindível para se estabelecer os usos adequados dos recursos hídricos e avaliar a 
qualidade da água, como também identificar as causas das diferenciações hidroquímicas. O 
presente trabalho tem como principal objetivo a caracterização hidroquímica e isotópica das 
unidades aquíferas que compõem o Sistema Aquífero Bauru (SAB) no estado de São Paulo. 
Muitos trabalhos envolvendo estudos hidrogeoquímicos das águas subterrâneas do Grupo 
Bauru já foram realizados no estado, porém esta pesquisa tem como alvo a caracterização 
hidroquímica de suas unidades aquíferas, separadamente. Para isso, estão sendo usados poços 
com perfis litológicos e construtivos com a identificação da posição da seção filtrante. As 
informações de subsuperfície têm se mostrado essenciais para o entendimento do arcabouço 
estratigráfico do Grupo Bauru e, consequentemente, para o planejamento estratégico do 
abastecimento público por água subterrânea. Esses dados, aliados a estudos hidrogeoquímicos 
das diferentes unidades aquíferas do SAB (formações Marília, Adamantina, Santo Anastácio e 
Caiuá), permitirão a caracterização hidroquímica dessas unidades. Os estudos estão sendo 
desenvolvidos na área de ocorrência dos sedimentos do Grupo Bauru no estado de São Paulo. 
Esta região é limitada ao norte pelo Rio Grande, a oeste pelo Rio Paraná, a sul pelo Rio 
Paranapanema e a leste pelas exposições de rochas basálticas da Formação Serra Geral. Para 
tanto, estão sendo necessários estudos hidrogeoquímicos desses aquíferos, acompanhados de 
estudos petrográficos de rochas das diversas unidades litoestratigráficas do Grupo Bauru, com 
vistas a compreender a interação rocha-fluido, e da verificação das relações existentes entre 
os tipos hidroquímicos e a geologia da área de pesquisa. 
 
 
Palavras chaves: Sistema Aquífero Bauru, Hidrogeoquímica, Isótopos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
1E-mail: marciastradioto@uol.com.br 
Nível: Doutorado – Programas de Pós-Graduação Geociências e Meio Ambiente (Linha de 

pesquisa: Recursos Hídricos e Energéticos).  



 

68 
 

VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa IV: Recursos Hídricos, Minerais e Energéticos 

 
O EMPREGO DA KRIGAGEM E SIMULAÇÃO INDICATIVA PARA AVALIAÇÃO DE 

DEPÓSITOS AURÍFEROS 
 

Maria Fernanda Parise Tomazella da Silva1 
José Ricardo Sturaro 

 
A ocorrência de ouro do depósito de Pilar de Goiás (GO) está associada com horizontes 
litológicos de clorita xistos e grafite dentro de uma sequência de rochas metassedimentares 
químicas, rochas metassedimentares clásticas, pequenos corpos intrusivos e rochas gnáissicas 
que formam a porção ocidental sul do greenstone de Pilar, no maciço de Goiás. A 
mineralização de ouro no depósito está associada com veios finos de quartzo com sulfetos, 
principalmente pirita, ou bandas de forte silicificação e sulfetação, onde arsenopirita é o outro 
sulfeto principal.  
Depósitos auríferos apresentam normalmente distribuições de frequência muito assimétricas, 
o que dificulta em muito a avaliação e modelagem dos depósitos que as mesmas representam. 
Parâmetros com a média aritmética e desvio padrão não são representativos destas 
distribuições. Portanto, os métodos estatísticos não são adequados para a quantificação de 
recursos. Desta forma, o emprego de métodos geoestatísticos não paramétricos são mais 
recomendáveis, visto que independem da configuração das distribuições e além disto são mais 
facilmente modelados pela função variograma.  
Os métodos geoestatísticos não paramétricos (krigagem e simulação indicativa) serão 
utilizados para estimar os teores de blocos, para a avaliação e modelagem deste depósito 
aurífero pertencente ao Grupo Yamana Gold.  
 
Palavras chaves: Ouro, Geoestatística, Mineração. 
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ANÁLISE PETROGRÁFICA DOS ARENITOS DO AQUÍFERO MARÍLIA E SUA INTERAÇÃO ROCHA-

FLUIDO 
 

Mariana Savietto Pagotti1 
Maria Rita Caetano-Chang 

 
O Sistema Aquífero Bauru é um aquífero sedimentar livre, de extensão regional, que ocupa a 
metade oeste do estado de São Paulo, estendendo- se por uma área de aproximadamente de 
96.900 km2. Devido a sua grande extensão, esse sistema é uma das principais fontes de 
exploração de água subterrânea do estado de São Paulo, abastecendo integralmente 32,5% 
dos municípios do estado. Neste sistema destaca-se o Aquífero Marília, que é um dos mais 
explorado do estado, haja vista sua extensão, que abrange a maior parte do Planalto Ocidental 
Paulista e sua proximidade com a superfície, que permite um ônus menor no que se refere à 
perfuração de poços de captação. Seu arcabouço geológico é constituído pelos arenitos da 
Formação Marília, que são caracterizados por sua granulometria que varia de grossa a 
conglomerativa, ricos em feldspatos e com teor de matriz variável. Esses arenitos possuem 
ainda cimentação e nódulos carbonáticos disseminados em seus sedimentos. Devido ao seu 
não confinamento, este aquífero torna-se vulnerável a contaminação. Análises químicas 
realizadas nas águas desse aquífero detectaram a presença de bário acima dos valores de 
referência. Em águas naturais, as concentrações de bário são normalmente inferiores a 1,0 
mg/L, sendo resultado da dissolução de minerais que contenham o elemento em sua estrutura 
química encontrados nas rochas que armazenam a água subterrânea. Nas rochas sedimentares 
o bário ocorre nos minerais como a barita (BaSO4) e a witherita (BaCO3), substituindo o 
potássio nos feldspatos potássicos e nas micas e adsorvidos nas argilas.  Tendo em vista essas 
análises, este trabalho tem como objetivo a caracterização petrográfica dos arenitos da 
Formação Marília a fim de subsidiar a avaliação da interação rocha-fluido e seus efeitos na 
composição química das águas do Aquífero Marília. 
 
 
Palavras-chaves: Aquífero Marília, análise petrográfica, bário. 
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ESTUDO HIDROQUÍMICO DO COMPLEXO TERMAL DE CALDAS NOVAS (GO), BRASIL 

 
Marina Lunardi1 

Daniel Marcos Bonotto 
 
Águas termais são amplamente conhecidas e estudadas ao redor do mundo por conta de suas 
diversas propriedades terapêuticas. Sua origem deriva principalmente da infiltração e 
alojamento de águas meteóricas em aquíferos, que as aquecem naturalmente através da 
temperatura e pressão em profundidade, seja pelo efeito do grau geotérmico ou pelo calor 
emanado de rochas em resfriamento em profundidade. Na região de Caldas Novas (GO), 
centro-oeste brasileiro, situa-se o Complexo Termal de Caldas Novas, atualmente a maior 
estância hidrotermal do mundo, que foi descoberto ainda no século XVIII, durante a chamada 
“Corrida do Ouro”, na então Província de Goiás, pelo bandeirante Bartolomeu Bueno Filho. 
Hoje em dia, são bombeados cerca de 1.200 m3 de água por hora, em um regime de 14 horas 
diárias. O fenômeno das águas termais nesta região deriva de características geológicas e 
topográficas bastante peculiares. A geologia da área comporta duas unidades 
litoestratigráficas pré-cambrianas afetadas por tectonismo policíclico que resultou num quadro 
estrutural extremamente complexo. A geração de um braquianticlinal provocou a ascensão do 
grau geotérmico da área, que aquece a água do subsolo e a lança para a superfície através de 
falhamentos. Uma zona de cisalhamento condicionada pela falha de cavalgamento que 
bordeja a Serra de Caldas é tida como a possível região por onde ocorre a recarga do aquífero 
termal (Teixeira, 1986). Segundo Sousa (2010), dois aquíferos termais abastecem a região de 
Caldas Novas, são eles: o Aquífero Araxá, localizado nas regiões mais superficiais do solo, e o 
Aquífero Paranoá, localizado logo abaixo do primeiro. Atualmente, as águas termais da região 
são exploradas através de 149 poços com temperaturas entre 27 e 59°C (Haesbart, 2000). Para 
Teixeira (1986), provavelmente estas temperaturas se elevam mais nas épocas de estiagem em 
resposta à diminuição do lençol freático de água fria, que se mistura com águas profundas 
mais quentes. De acordo com as análises químicas feitas por Teixeira (1986), as águas termais 
de Caldas Novas contêm pequenas quantidades de sais e íons quando em comparação com as 
verdadeiras águas minerais, sendo classificadas, portanto, como oligominerais. O fato de não 
apresentarem altos teores de salinidade é atribuído à natureza das rochas atravessadas, como 
os quartzitos e xistos, por exemplo. O autor ainda afirma que a alcalinidade das águas de 
Caldas Novas compreende valores entre 13, nas fontes da chamada Pousada do Rio Quente, 
até 96 na Lagoa Quente e nas fontes de Caldas Thermas Club. As águas aflorantes na Pousada 
são ditas “agressivas”, pois os altos teores de CO2 dissolvido conferem grande poder de 
solubilização a elas. Apesar disso, todas as águas apresentam baixo teor mineral, estando suas 
propriedades terapêuticas relacionadas à termalidade e emanação de gases. Sabe-se que a 
composição de fontes termais podem sofrer alterações com o decorrer dos anos. As últimas 
análises feitas na área de Caldas Novas datam da metade dos anos 80 e, por isso, existe a 
necessidade de se estudar novamente os aspectos químicos destas águas. Ademais, a 
insuficiência de dados relacionados à radioatividade destas águas termais torna indispensável 
a realização desta pesquisa. 
 
Palavras chaves: Águas Termais, Caldas Novas, Radioatividade. 
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REMOÇÃO DE ÍONS METÁLICOS POR PROCESSOS DE BIOSSORÇÃO 

 
Milena Rodrigues Boniolo1 

Marcelo L. Garcia e Amauri A. Menegario 
 
A escassez qualitativa e quantitativa de água associada aos impactos ambientais impostos por 
águas residuárias tem agravado o cenário da situação ambiental brasileira. Um setor que 
merece destaque é o de mineração de urânio visto que o Brasil é a sexta maior reserva 
mundial deste elemento e existe grande quantidade de rejeitos acumulados contendo íons 
metálicos, semimetálicos e radiotóxicos. A biossorção tem se mostrado eficiente no 
tratamento das águas residuárias com íons que mesmo em baixas concentrações são tóxicos. 
Este trabalho teve como objetivo a redução da concentração de urânio em soluções por meio 
da biossorção. As biomassas escolhidas foram cascas de banana e sementes de moringa. As 
variáveis analisadas para os ensaios foram definidas com planejamento fatorial de 
experimentos. Em soluções de 200 mg.L-1 a quantidade de urânio adsorvida pelas sementes de 
moringa foi igual a 17,73 mg.g-1 e 2,39 mg.g-1 para as cascas de banana. 
 
 
Palavras chaves: urânio, biossorção, cascas de banana, sementes de moringa 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE VÁCUO NA EFICIÊNCIA DA REMOÇÃO DE 

CONTAMINANTES EM FASES LIVRE E DISSOLVIDA 
 

Patrícia Totti 
Maria Rita Chang 

 
A técnica de extração multifásica (MPE – Multi Phase Extraction) vem sendo amplamente 
utilizada para a remediação de solos e águas subterrâneas contaminadas por hidrocarbonetos 
de petróleo e outros compostos voláteis e semi-voláteis. Neste processo utiliza-se vácuo como 
força motriz para extração simultânea de fase-livre, água subterrânea e vapores do solo, 
reduzindo o tempo necessário para a remediação de áreas contaminadas. A ventilação 
causada pela extração de vapores aumenta a oxigenação no meio poroso, especialmente na 
zona insaturada do aqüífero, estimulando também processos de biodegradação aeróbia de 
compostos orgânicos. O MPE é uma denominação genérica para uma categoria de tecnologias 
de remediação “in situ” que compreendem a extração simultânea de contaminantes em mais 
de uma fase (vapores, água e fase livre), em poços ou trincheiras, e pode ser dividido em três 
técnicas distintas: DPE (Dual-Phase Extraction), TPE (Two-Phase Extraction) e Bioslurping. As 
vazões de extração de vapores do solo, de fase livre e de água subterrânea contaminada, bem 
como as zonas de influência de um determinado poço de extração, dependem de parâmetros 
tais como: saturação residual de água e de óleo do aquífero, permeabilidade ao ar, 
permeabilidade do solo, dentre outros. O cálculo destes parâmetros depende diretamente de 
outros, específicos para cada formação, como por exemplo: taxa de troca de volume de um 
poro (PVER - pore volume exchange rate), índice de distribuição de poros de Brooks & Corey, 
parâmetros de Van Genuchten, variável de Boltzmann e outros. Estes parâmetros raramente 
são determinados para solos nacionais e, normalmente, são utilizados valores tabelados 
encontrados em literatura estrangeira. A determinação destes parâmetros para alguns tipos de 
solo nacionais poderia contribuir para a melhoria contínua no dimensionamento de sistemas 
de remediação. Assim, sistemas melhor projetados poderiam reduzir o tempo de operação 
para se atingir as metas de remediação e, consequentemente, seriam reduzidos também o 
consumo de energia e materiais e a geração de resíduos, tornando o processo de remediação 
mais sustentável. O objetivo do projeto será o estudo das alterações das características de 
escoamento de fase livre, água e vapores pela aplicação de vácuo e a influência nas taxas de 
extração dos mesmos em função destas alterações, que, por observação não-científica, 
apresenta aumento de aproximadamente 30% na recuperação de todas as fases. Para tanto, 
serão determinados os parâmetros físicos do aquífero (formação Rio Claro), reproduzidos em 
ensaio piloto. Serão ensaiadas as técnicas de remediação DPE e TPE. A hipótese de incremento 
nas taxas de extração de fase livre, água e vapores com DPE em relação ao TPE será 
demonstrada teoricamente e os resultados obtidos serão confrontados com resultados do 
ensaio. Serão investigados os fenômenos que acarretam o aumento das taxas de extração, 
uma vez que ambas as técnicas a serem avaliadas utilizam vácuo para a extração de fluídos do 
solo. 
 
 
Palavras chaves: Remediação; Contaminantes; Hidrocarbonetos; DPE; MPE 
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ANÁLISE DE INTEGRIDADE FÍSICA DE BARRAGEM DE TERRA POR MEIO DE 

ELETRORRESISTIVIDADE NO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS – SP 
 

Pedro Lemos Camarero1 

César Augusto Moreira 
 
Barragens são estruturas que represam rios e córregos para diversas finalidades.  Essas 
estruturas geralmente precisam ser robustas devido a força de represamento e os altos 
valores de carga de água acumulados. A constante manutenção dessas estruturas é 
imprescindível, uma vez que um acidente eventual pode gerar danos de proporções 
catastróficas. Esse estudo apresenta uma alternativa barata, de simples e rápida aplicação para 
analises de integridade física de barragens de terra. A barragem de estudo é localizada no 
município de Cordeirópolis – SP. Os resultados são apresentados a partir de imagens 
geofísicas, indicando alto contraste de propriedades em zonas de possíveis falhas e/ou piping 
(menor resistividade aparente). 
 
 
Palavras chaves: Geofísica, Estabilidade, Barragens, Métodos-elétricos. 
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GEOLOGIA E METALOGENIA DOS TOPÁZIO GRANITOS DO MACIÇO PALANQUETA, MINA BOM 

FUTURO, RONDÔNIA 
 

Pedro Luiz Luppi Foster1 
Washington Barbosa Leite Júnior 

 
Topázio granitos são rochas raras no registro geológico e encontram-se frequentemente 
associadas no espaço e no tempo com depósitos primários de metais raros (Sn, W, Ta, Nb). A 
mina Bom Futuro localiza-se no município de Ariquemes, na região centro-norte do Estado de 
Rondônia e congrega dois morros contíguos denominados de Bom Futuro (ao sul) e Palanqueta 
(ao norte), este último, com menor expressividade econômica, inclui a maior área de 
exposição de topázio granitos na mina Bom Futuro, com depósitos primários de metais raros 
restritos a pequenos corpos de greisen. Porem, alguns aspectos sobre a origem e evolução 
desses topázio granitos, além de suas relações genéticas com os depósitos primários de 
estanho, ainda são desconhecidos.  No presente trabalho serão realizados estudos 
petrográficos e litoquímicos (rocha total) de amostras selecionadas das diferentes fácies 
graníticas presentes no morro Palanqueta. Esse estudo da química mineral nos minerais 
essenciais e acessórios servirá como indicador dos processos de diferenciação magmática. Por 
fim, estudos radiométricos (U-Pb) serão realizados para a determinação da idade e de isótopos 
de Hf em zircão para a caracterização das áreas-fontes dos magmas. A partir da interpretação 
desses dados espera-se definir a evolução magmática dos topázio granitos do morro 
Palanqueta, bem como sua melhor espacialização no tempo geológico, que poderá servir como 
guia para novas descobertas de greisen mineralizados na região. 
 
 
Palavras chaves: cassiterita, greisen, topázio-granitos, morro Palanqueta 
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ANÁLISE DA POLUIÇÃO HÍDRICA EM ATIVIDADES DE MINERAÇÃO DE ARGILA: UTILIZANDO A 
DESCARGA SÓLIDA E A MINERALOGIA DOS SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO NO EXUTÓRIO DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ASSISTÊNCIA 
 

Rafael Carvalho Alves de Mello1 
Orientador: Antenor Zanardo 

Co-orientador: Sebastião Gomes de Carvalho 
 
No Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, os aspectos da poluição causada pelo setor mineiro, 
referem-se principalmente à emissão de particulados para a atmosfera e o carreamento de 
sedimento para os corpos hídricos do entorno. Esses empreendimentos, que são compostos 
por minerações a céu aberto e pátios de secagem que ocupam grandes áreas, além de pilhas 
de material (estéril, solo, matéria prima) e intenso trânsito de veículos pesados, podem alterar 
o regime natural de descarga sólida dos corpos hídricos ao introduzir grande volume de 
sedimentos no meio natural. Com efeito, à jusante do empreendimento, pode ocorrer o 
aumento da turbidez provocada por sedimentos finos em suspensão que em quantidade 
excessiva geram impactos aos usos preponderantes do recurso hídrico (consumo humano, 
recreação, uso industrial e infraestruturas) e constituem um grande estressor do ecossistema 
aquático, causando efeito sobre as macrofilas e populações de peixes. Além disso, a fração fina 
dos sedimentos tem propensão à adsorção e servem como transporte para outros poluentes, a 
velocidade de sedimentação dessas partículas, é tão lenta que mesmo correntes suaves 
podem transportá-los facilmente por grandes distâncias. O adensamento desses 
empreendimentos associados à ausência de acompanhamento técnico pode causar danos 
significativos aos recursos hídricos. Os sedimentos que têm origem nas áreas de atividade 
minerária diferem quanto à mineralogia dos demais materiais presentes nos solos da mesma 
unidade geológica das minas (Formação Corumbataí) e das unidades geológicas vizinhas. A 
illita é o argilomineral amplamente dominante no minério explorado pelo Polo Cerâmico de 
Santa Gertrudes, e como é um mineral instável a illita não está presente nos solos ou presente 
em pequena quantidade, dessa forma a presença significativa desse argilomineral em 
ambiente fluvial pode indicar a interferência dos empreendimentos minerários na qualidade 
da água. Este trabalho tem como unidade de estudo a bacia hidrográfica do córrego 
Assistência, área de adensamento desses empreendimentos, onde pretende-sealudir a 
influência das minerações na qualidade dos corpos de água do entorno, através da análise da 
descarga sólida do córrego e da qualidade (mineralogia)dos sedimentos transportados em 
suspensão no exutório da bacia. Até o momento foram realizadas 19 coletas em tempo seco e 
12 coletas em resposta a eventos de precipitação. A carga difusa de poluição obteve média de 
27,85 toneladas de sólidos totais por evento de chuva. Os difratogramas revelam a presença 
de quartzo, argilas, sulfatos e carbonatos na fração < 53µm em ambos os períodos analisados. 
 
 
Palavras chaves: Descarga sólida; Poluição hídrica; Polo Cerâmico de Santa Gertrudes; 
Mineralogia; Pequena bacia hidrográfica.  
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CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DE ATRIBUTOS GEOLÓGICOS/PETROFÍSICOS DOS TURBIDÍTOS 

DO EOCENO NOS CAMPOS DE ENCHOVA E BONITO, BACIA DE CAMPOS 
 

Ricardo Otto Rozza Schmidt  
Prof.Dr. José Ricardo Sturaro 

Dra. Maria Gabriela CastilloVincentelli 
 
O presente trabalho analisará os reservatórios turbidíticos do Eoceno Médio, nos Campos de 
Enchova e Bonito, sudoeste da Bacia de Campos - RJ, com a apresentação detalhada da 
geometria dos corpos arenosos e a espacialização de seus parâmetros petrofísicos, que 
incluem: porosidade, volume de areia/argila e saturação de água e óleo.  O estudo apresentará 
a partir da geostatística não paramétrica, análises de simulação estocástica, para fornecer os 
valores médios e mapas equiprováveis e de incertezas associadas, para cada uma das variáveis 
geológicas/petrofísicas estimadas. O nível turbidítico que ocorre no Eoceno médio da 
Formação Carapebus inclui o maior número de campos produtores na Bacia de Campos, 
constituindo importante intervalo produtor de hidrocarbonetos nos campos de Enchova e 
Bonito. Embora descobertos há 30 anos, estes campos apresentam poucos dados petrofísicos 
publicados. Como resultado principal pretende-se obter um modelo geológico/petrofísico dos 
reservatórios eocênicos com base em: 1- seções geológicas obtidas a partir da correlação de 
perfis geofísicos de poço (calibrados com descrições de testemunho); 2- mapas estruturais e 
de atributos sísmicos resultantes da interpretação sísmica tridimensional do intervalo 
reservatório e 3-mapas petrofísicos baseados em geoestatística (simulação estocástica). As 
etapas serão realizadas utilizando-se o programa “Decision Space Desktop” (Landmark). O 
estudo apresenta-se na fase de interpretação e correlação dos perfis de poço. As principais 
discordâncias que limitam o intervalo estratigráfico, que inclui os arenitos eocênicos, foram 
interpretadas em cada poço e correlacionadas. As seções geológicas obtidas mostram que os 
arenitos do Eoceno Médio sobrepõem-se a discordância do Maastrichiano-Eoceno Médio e são 
capeados pelos folhelhos da Formação Ubatuba (Membro Geribá) do Eoceno Superior.  
Constatou-se que na porção sudoeste do campo de Bonito, os arenitos turbidíticos do Eoceno 
não ocorrem, pois foram erodidos por um canyon, provavelmente oligocênico, observado nas 
seções sísmicas.   A etapa seguinte consiste na definição e correlação dos níveis reservatório e 
posterior análise petrofísica. O modelo geológico de distribuição de corpos turbidíticos, que 
inclua as incertezas geoestatísticas das variabilidades petrofísicas poderá ser útil em estudos 
futuros focados na elaboração de modelos geológicos baseados em dados 
geológicos/petrofísicos. Secundariamente, o modelo petrofísico obtido contribuirá com 
futuras reavaliações dos reservatórios estudados, além de fornecer subsídios a reservatórios 
análogos. 
 
 
Palavras chaves:Depósitos Turbidíticos, Análise Petrofísica, Simulação Estocástica, Bacia de 
Campos. 
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GEOFÍSICA APLICADA À AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL À CONTAMINAÇÃO DO 

SISTEMA AQUÍFERO BAURU, NA REGIÃO DE MARÍLIA/SP 
 

Richard Fonseca Francisco1 
Antonio Celso de Oliveira Braga 

 
Diante da importância das águas subterrâneas para os diversos usos, particularmente o 
abastecimento público, e considerando os crescentes impactos nas reservas subterrâneas 
decorrentes de superexplotações, bem como a degradação da qualidade da água por 
atividades antrópicas, torna-se imprescindível o estabelecimento de instrumentos de 
planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos subterrâneos. Por essa razão, o objetivo 
geral da presente pesquisa será avaliar detalhadamente a vulnerabilidade natural à 
contaminação do Sistema Aquífero Bauru, na região de Marília/SP, por meio da análise e 
integração de dados geofísicos, geológicos, hidrogeológicos e topográficos. Especificamente, 
pretende-se produzir novas informações acerca da geologia e hidrogeologia da área, 
baseando-se em dados geofísicos. Outro objetivo específico será o ajuste e validação de uma 
equação geofísica inédita para estimar a resistividade real da zona não saturada, a partir dos 
valores anômalos de resistividade. Informações relativas ao material e à resistividade elétrica 
da zona não saturada, inclusive a profundidade do nível d’água subterrânea serão adquiridas a 
partir do processamento e reinterpretação de sondagens elétricas verticais, realizadas pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) nas décadas de 1970 e 1980. Na área de pesquisa, as 
taxas de recarga do Sistema Aquífero Bauru serão obtidas por meio da aplicação do método 
Q95, amplamente utilizado em estudos hidrogeológicos pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). Para a obtenção da declividade, 
primeiramente serão digitalizadas as curvas de nível e os pontos cotados de cartas 
topográficas que abrangem a área de pesquisa, na escala 1:50.000, produzidas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Posteriormente, esses dados serão convertidos em 
um Modelo Digital de Elevação, o qual fornecerá o mapa de declividade. A validação e ajustes 
da equação geofísica ocorrerão por meio da realização de perfilagens elétricas na área de 
estudo, para medir a resistividade real do solo saturado, comparando-a com o valor obtido via 
equacionamento. Para estimar a vulnerabilidade, será gerado um mapa a partir da aplicação 
do método da Condutância Longitudinal (S), cujas classes resultam da razão entre a espessura 
e a resistividade da zona não saturada. Em seguida, esse produto será integrado aos mapas de 
recarga e declividade, por meio da atribuição de índices aos três mapas e às classes, 
constituindo um método inédito para avaliar e detalhar a vulnerabilidade. Esses índices serão 
calculados por intermédio da Análise Hierárquica de Processos (AHP), que é uma ferramenta 
de suporte à tomada de decisão, cujo objetivo é tornar o processo decisório mais eficaz e 
claro, no qual as decisões são tomadas com base nos resultados da formulação matemática, 
minimizando a subjetividade e os erros agregados. Em síntese, espera-se que os resultados 
possam direcionar o uso e ocupação territorial, assegurando a quantidade e contribuindo para 
a proteção da qualidade das águas subterrâneas na área de estudo. 
 
 
Palavras-chaves: Águas Subterrâneas. Vulnerabilidade. Geofísica. Método (S). Análise 
Hierárquica de Processos. 
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RESTAURAÇÃO, REINCORPORAÇÃO E RECONCENTRAÇÃO BAUXÍTICA EM ÁREAS DE PASSIVOS 

AMBIENTAIS COMO NEORECURSO MINERAL 
 

Roberto Matsumoto Cobra1 
Jairo Roberto Jiménez-Rueda 

 
O Maciço Alcalino de Poços de Caldas compreende uma área de 800 km² na divisa entre os 
estados de Minas Gerais e São Paulo e possui um dos mais significativos depósitos bauxíticos 
brasileiros, explorados economicamente desde a década de 1950. Tais depósitos vêm sendo 
amplamente estudados e caracterizados, sobretudo a partir da década de 1980, com o auge da 
produção local de alumínio. No entanto, recentemente observou-se que áreas de 
reconformação topográfica e recomposição vegetal (previamente lavradas e tidas como 
exauridas) apresentam evidências de enriquecimento supérgeno, abrindo espaço para estudos 
químicos e mineralógicos que confirmem os neoprocessos geradores de bauxitas na região, 
sob as condições atuais. As atividades mineradoras na região possuem grande importância 
histórica, contando com um parque industrial já instalado. Tais atividades são, até hoje, 
responsáveis por boa parte da arrecadação de impostos e da manutenção de empregos em 
seus municípios. No entanto, o setor encontra-se atualmente em declínio, sendo de interesse 
geral a realização de novos estudos que possibilitem a reincorporação de áreas com passivos 
ambientais à produção mineral por reconcentração, prolongando a vida útil das empresas de 
mineração. Este projeto tem como principal objetivo compreender o conjunto de processos 
genéticos das bauxitas do Maciço Alcalino de Poços de Caldas e a sobreposição dos mesmos na 
reconcentração de elementos e alteração supergênica, permitindo o enriquecimento relativo 
em alumínio e subsidiando o reaproveitamento de áreas exauridas, atualmente consideradas 
como passivos ambientais. Para tanto, primeiramente será elaborada uma revisão bibliográfica 
e cartográfica, incluindo a análise da área por sensoriamento remoto (satélite e fotos aéreas). 
A fim de se desenvolver plenamente os estudos propostos, serão realizadas atividades de 
campo, com elaboração de perfis pedológicos e de cartas de localização e distribuição 
cronológica relativa dos espólios da atividade mineradora de bauxita. Nessas cartas, serão 
estabelecidos os pontos de amostragem representativos dos Volumes de Alteração 
Intempérica (VAIs) constituintes da Cobertura de Alteração Intempérica (CAIs). As amostras 
coletadas serão analisadas física, química e mineralogicamente, através de métodos como 
análises granulométricas e morfoestruturais química total, fluorescência de raios x, difração de 
raios x e petrografia. Também serão determinados os índices de alteração intempérica 
(alitização) e concentração geoquímica dos materiais de recomposição das áreas estudadas. O 
conjunto de informações geradas através dessas análises permitirá a criação de um banco de 
dados que reflete as condições atuais da área. Essas novas informações serão acrescentadas 
aos dados já existentes para efeito de comparação, demonstrando a evolução dos processos 
supergênicos na região. 
 
 
Palavras chaves: reconcentração mineral; bauxita; Poços de Caldas 
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO AQUÍFERO RIO CLARO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP) 

 
Roger Dias Gonçalves1 

Prof. Dra. Maria Rita Caetano Chang 
 
O Aquífero Rio Claro é um aquífero raso do tipo livre, representado por litotipos 
predominantemente arenosos da unidade geológica homônima, de idade Cenozóica. Este 
aquífero abrange uma área de 84,46 Km2, com uma parcela significativa sob a região urbana de 
Rio Claro e possui elevado potencial de exploração para fins de abastecimento em virtude de 
suas características hidráulicas. A exploração de águas subterrâneas em Rio Claro tem sido 
implementada no Subgrupo Itararé, que se encontra relativamente profundo (de 200 à 500 
metros) e se caracteriza por apresentar baixa produtividade. Para os sedimentos 
neocenozóicos, com espessura máxima entre 30 m e 40 m, situados no patamar inferior, 
atribuiu-se a denominação de Formação Rio Claro. Apresenta arenitos finos a grossos, regular 
a mal selecionados, friáveis, intercaladas ocorrem delgadas camadas de argilito. Assenta-se 
discordantemente sobre rochas paleozoicas e mesozoicas. O presente trabalho tem como 
objetivo principal o desenvolvimento de um modelo numérico hidrogeológico com vistas ao 
entendimento conceitual da dinâmica de fluxo de águas subterrâneas no Aquífero Rio Claro no 
município de Rio Claro (SP). Diante do exposto, este trabalho pretende contribuir para a 
pesquisa de recursos hídricos no município de Rio Claro, sobretudo para a quantificação e 
análise da sustentabilidade destes recursos no Aquífero Rio Claro por meio de modelos 
numéricos de fluxo, de modo a auxiliar numa adequada gestão integrada dos recursos hídricos. 
O processo de simulação obedece, via de regra, a um fluxograma denominado de Protocolos 
para Aplicação de Modelos Matemáticos (PAMMs), que exprime o esboço metodológico e 
segrega as etapas contidas no processo de simulação matemática. A revisão bibliográfica visa à 
caracterização e distribuição litológica referente aos litotipos pertencentes ao aquífero, 
aspectos referentes aos parâmetros hidráulicos, informações hidrológicas e climatológicas 
disponíveis. O controle de qualidade das informações e confecção de banco de dados visa a 
análise crítica dos dados disponíveis e filtragem qualitativa e cálculo de balanço hídrico e 
recarga. O modelo conceitual é então elaborado a partir da compilação e interpretação 
conjugada das informações obtidas. Uma vez concebido o modelo conceitual, prepara-se o 
modelo numérico em ambiente FEFLOW considerando-se suas simplificações e suposições, e 
então realizam-se simulações preliminares de fluxo. Neste trabalho será utilizado um erro 
aceitável de menos de 5%, ou seja, serão realizados ajustes sucessivos nos parâmetros de 
entrada do modelo e realizadas novas simulações até o erro estar dentro do nível aceitável de 
5%. Com o modelo já calibrado, realimenta-se o modelo com uma gama de parâmetros de 
entrada e avalia-se o grau de dependência dos resultados, assim esboçando a precisão dos 
parâmetros calculados. Por fim temos, na última etapa, uma análise da dinâmica de fluxo de 
águas subterrâneas, realizada a partir do cálculo do balanço de fluxo e da distribuição de carga 
hidráulica calculada pela simulação. É realizada nesta fase uma análise integrada de todas as 
etapas anteriores com vistas ao entendimento e verificação do modelo conceitual inicialmente 
admitido. Verificado o modelo, efetuam-se os cálculos para estimativas de reservas deste 
aquífero, propõem-se cenários de explotação e analisam-se as estimativas resultantes das 
simulações. 
 
 
Palavras chaves: Simulação Numérica; Feflow; Rio Claro; Modelagem 
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CARACTERIZAÇÃO ISOTÓPICA DO CO2 DISSOLVIDO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO 

MUNICÍPIO DE PAULINIA, SP 
 

Rogério Bordignon 
Prof. Dr. Chang Hung Kiang 

 
Diversos trabalhos atestaram que a biodegradação é responsável por alterações nos valores do 
 𝛿13𝐶 do CO2, carbono inorgânico dissolvido e CH4 presente em águas subterrâneas. A partir 
de um promissor método de amostragem desenvolvido no presente trabalho, foi realizada a 
coleta de amostras de CO2 em poços de monitoramento situados em uma área contaminada 
por querosene de aviação na refinaria de Paulínia/SP, Replan. Os resultados obtidos indicam 
que a biodegradação pode não alterar significativamente os valores naturais de  𝛿13𝐶 do solo 
e águas subterrâneas, pelo grande volume de CO2 naturalmente presente em águas 
subterrâneas. Os resultados obtidos em condições laboratoriais de fracionamento em função 
da biodegradação podem não se expressar em condições de campo. 
 
 
Palavras chaves: isótopos, biorremediação, atenuação natural 
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REGISTRO CARBONÁTICO PÓS-SAL DE ÁGUAS PROFUNDAS NA BACIA DE CAMPOS: ESTUDO 

QUIMIOESTRATIGRÁFICO E MICROFACIOLÓGICO 
 

Sergio Caetano Filho1 
Prof. Dr. Dimas Dias Brito2 

 
O registro carbonático pós-sal (aptiano?/albiano) das bacias da margem continental sudeste 
do Brasil é representado por depósitos relacionados à incursão definitiva de águas marinhas, 
com a consolidação do primitivo Oceano Atlântico. Durante esta fase, diversas mudanças de 
caráter regional relacionadas à sedimentologia, biota e físico-química das águas indicam uma 
transição de uma fase marinha rasa para um ambiente mais profundo, no contexto de 
abertura do Oceano Atlântico. Estas mudanças estão registradas na variação das litofácies, 
associação fossilífera e assinatura geoquímica presentes nestas rochas. Estudos deste intervalo 
geológico e sua correlação com seções contemporâneas contribuem para a evolução do 
modelo geológico e melhor compreensão e definição temporal dos processos atuantes neste 
contexto geotectônico, fundamentais na exploração de hidrocarbonetos. O projeto tem como 
principal objetivo o detalhamento estratigráfico de uma seção carbonática aptiana(?)-albiana 
de águas profundas do Grupo Macaé, Bacia de Campos, buscando avanços nas inferências 
paleoambientais e correlações regionais. Este trabalho terá um viés metodológico, a partir da 
associação entre as microfácies e a geoquímica e ao longo da seção. Dentre as ferramentas 
geoquímicas utilizadas estão isótopos de C, O e Sr, elementos maiores, traços e teor de 
Carbono Orgânico Total. O estudo de microfácies envolve, além da descrição petrográfica 
convencional, análises de catodoluminescência óptica, MEV e EDS, para integração com o 
estudo geoquímico. Os dados provenientes do estudo geoquímico permitirão compartimentar 
a seção em unidades quimioestratigráficas. Realizar-se-á a integração dos resultados de 
geoquímica de rocha-total com os estudos microfaciológicos, promovendo avanços nas 
inferências paleoambientais deste intervalo, a partir da compreensão dos processos atuantes 
nos ambientes análogos modernos. Adicionalmente, marcos geoquímicos regionais, 
possivelmente associados a eventos globais, permitirão a correlação entre seções 
contemporâneas, com um aumento da resolução estratigráfica. Os resultados gerados por este 
estudo adicionarão informações ao modelo paleoambiental/paleoceanográfico do Andar 
Aptiano(?)/ Albiano do Atlântico Sul, especialmente nas áreas de águas profundas, pouco 
estudadas, o que representa uma fronteira na exploração de hidrocarbonetos na Bacia. 
 
 
Palavras chaves: Quimioestratigrafia, Grupo Macaé, microfácies carbonáticas, Albiano, Bacia 
de Campos. 
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DISPOSIÇÃO DE LODO DE ETE DE INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA EM LATOSSOLO CULTIVADO COM 

EUCALIPTO: ESTUDO DE CASO 
 

Aluna: Ana Carolina Amaral Pereira 1 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Loureiro Garcia 

 
Uma das principais fontes de poluição dos rios no Brasil é o despejo de efluentes industriais e 
domésticos sem o tratamento prévio adequado nos mesmos. A implantação de estações de 
tratamento de efluentes (ETEs) tem por objetivo a remoção dos principais poluentes presentes 
na água residuária antes que a mesma retorne ao meio ambiente por meio de despejo nos 
corpos d’água. Além do efluente tratado, as ETEs geram como subproduto de maior volume 
um resíduo de natureza predominantemente orgânica denominado lodo. Este resíduo se 
forma nos sistemas biológicos de tratamento, nos quais parte da matéria orgânica do efluente 
que está sendo tratado é absorvida e convertida em biomassa microbiana, denominada 
genericamente de lodo biológico ou lodo secundário. Há diferentes maneiras de destinação 
deste subproduto, entre elas destacam-se a aplicação no solo, envio a aterros sanitários e 
incineração. A utilização do lodo como fertilizante e condicionador do solo ao mesmo tempo 
em que gera um incremento de nutrientes, matéria orgânica e água no solo, melhora sua 
estrutura física e diminui a necessidade de utilização de adubos químicos. Porém, visto que o 
lodo pode conter poluentes e agentes patogênicos, é importante que sua utilização seja feita 
de maneira controlada e segura. É neste contexto que se apresenta a necessidade da avaliação 
dos efeitos que esta prática pode causar no ambiente. Diante disso, o principal objetivo deste 
trabalho é efetuar o diagnóstico ambiental de uma área de Latossolo cultivado com eucalipto 
utilizada para aplicação de lodo de estação de tratamento de efluentes de uma indústria 
alimentícia, assim como avaliar o enquadramento desta prática em relação à legislação 
vigente. Os resultados parciais indicam que o lodo utilizado apresenta características químicas 
e microbiológicas adequadas à aplicação no solo, de acordo com a Resolução CONAMA nº 
375/2006, que define critérios para o uso agrícola de lodos gerados em estações de 
tratamento de esgoto. De acordo com as análises laboratoriais as características do solo e da 
água subterrânea na área de influência da aplicação de lodo não apresentam diferenças 
marcantes em relação à área testemunha e estão condizentes com o determinado na 
Resolução CONAMA nº 420/2009, que define critérios e valores orientadores quanto à 
presença de substâncias químicas no solo e na água subterrânea. Houve apenas uma exceção 
quanto ao parâmetro cromo, que foi detectado em teores acima do que estipula a Resolução 
CONAMA nº 420/2009 no solo da área de aplicação de lodo e na área testemunha. Análises 
complementares de cromo em outros pontos da região indicam que a concentração alta desta 
substância é uma ocorrência natural do solo local, não havendo relação com a prática da 
aplicação de lodo. 
 
 
Palavras chaves: disposição de lodo, biossólido, monitoramento ambiental, impactos 
ambientais. 
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MONITORAMENTO PREVENTIVO EM ÁREAS SUSCETÍVEIS A ESCORREGAMENTOS: PROPOSTA 

METODOLÓGICA PARA ÁREAS DE INSERÇÃO DE DUTOVIAS 
 

Ana Maria Carrascosa do Amaral 
Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 

 
As dutovias são obras lineares, superficiais ou subterrâneas, que podem transportar gases, 
líquidos, e misturas semifluidas, como gás, água, minérios, petróleo e seus derivados, 
interligando regiões produtoras a centros consumidores. Possuem traçados que podem atingir 
de centenas a milhares de quilômetros, atravessando regiões com grande diversidade 
geomorfológica e geológica. Sendo assim, existe a necessidade de realização de estudos 
criteriosos e investigações precisas do meio físico para a implantação de dutovias, evitando 
assim, impactos negativos ao meio ambiente e à população que vive no entorno dessas obras. 
As obras lineares de engenharia para instalação de dutos ou estradas são responsáveis pelo 
aumento de ocorrência de processos de erosão, devido à mudança das características naturais 
do terreno afetado.  No caso do traçado de dutos, quando esses interceptam planícies e áreas 
de encostas onde ocorrem depósitos de aluviões, coluviões e tálus podem ser submetidos a 
problemas geotécnicos de fundação e de instabilidade. Dentro dessa problemática, também 
são relevantes os processos de movimentos de massa, uma vez que se relacionam diretamente 
aos parâmetros geológico-geotécnicos envolvidos na construção de uma dutovia. Mais 
recentemente, a utilização de modelos matemáticos em bases físicas ou em processos para 
predição de movimentos de massa vem crescendo por permitir que hipóteses específicas 
sejam testadas, entre outras coisas. No entanto, os processos controladores dos movimentos 
de massa são distribuídos de forma espacial. Portanto, para que os modelos preditivos sejam 
úteis, eles têm que se apresentar na forma de mapas, para que seja compreensiva a 
localização das áreas mais críticas à ocorrência de movimentos de massa. A disponibilização 
desses produtos possibilita a elaboração de planos de evacuação e a definição de zonas de 
risco que irão auxiliar no planejamento regional.  A presente pesquisa tem como objetivo 
elaborar uma proposta metodológica para monitoramento de dutovias em áreas suscetíveis a 
movimentos de massa, com foco em escorregamentos, com a finalidade de auxiliar órgãos 
públicos e privados na gestão dessas áreas. Tal objetivo será alcançado por meio de estudos de 
retro análise de acidentes e também por modelagem 3D, com auxílio de softwares específicos, 
para que os parâmetros de monitoramento sejam definidos. 
 
 
Palavras-chave: modelagem 3D, escorregamentos, dutovias. 
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EROSÃO HÍDRICA E TRANSPORTE SEDIMENTOS NA BACIA DO RIBEIRÃO CACHOEIRINHA, RIO 

CLARO (SP) 
 

Antonio Aparecido Couto Júnior 
Prof. Dr. Fabiano Tomazini da Conceição 

 
Os processos erosivos são elementos essenciais para compreender a evolução da paisagem 
continental. A ação desses processos resulta em produtos que são a base para o 
desenvolvimento das atividades humanas, de maneira que todas as ferramentas disponíveis 
devem ser empregadas na sua avaliação. Nesse contexto, este trabalho pretende realizar a 
avaliação e comparação das taxas de erosão hídrica e transporte de sedimentos e suas 
respectivas implicações na evolução geomorfológica da bacia do Ribeirão Cachoeirinha (SP).A 
realização deste trabalho se dará através das seguintes etapas: caracterização dos aspectos 
fisiográficos e avaliação da erosão hídrica pela EUPS e quantificação do transporte de 
sedimentos pelo método simplificado de Colby (1957). Espera-se que os resultados obtidos 
possam contribuir para o entendimento da dinâmica hidrossedimentológica da área de 
interesse e servir como uma estratégia viável para estudos de perda de solo e transporte de 
sedimentos, visando à elaboração de material consistente como subsídio a uma abordagem de 
planejamento ambiental e gestão territorial. 
 
 
Palavras-chave: Erosão hídrica; EUPS; Transporte de sedimentos; SIG; 
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COMPARAÇÃO ENTRE A ANÁLISE PARAMÉTRICA E A ANÁLISE INTEGRADA NO ESTUDO DE 
ESCORREGAMENTOS NO ENTORNO DE DUTOS. ESTUDO DE CASO: DUTO ORBEL, RIO DE 

JANEIRO 
 

Camila Amélia Coelho da Silva¹ 
Profa. Dra. Paulina Setti Riedel 

 
A análise do meio físico feita através da avaliação de terrenos tem grande importância nos 
estudos da fragilidade do meio físico e da sua suscetibilidade a processos naturais, como os 
movimentos de massas. Este trabalho teve como objetivo avaliar duas metodologias utilizadas 
para análise das fragilidades do meio físico aplicadas em imagens de alta resolução espacial do 
sistema sensor GeoEye, 0,5 m de resolução. A primeira chamada de análise integrada, onde os 
elementos do terreno são analisados conjuntamente, e a segunda de análise paramétrica, 
onde há o levantamento dos mapas temáticos para posterior integração. A área de estudo 
possui 108,6 km², e é um trecho da faixa de dutos ORBEL que compreende porções dos 
municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Essa 
região tem grande importância econômica, pois é atravessada por oleodutos e gasodutos. As 
etapas de trabalho envolveram: a caracterização da área com levantamento de dados 
bibliográficos; a confecção de mapas auxiliares através do Modelo Digital de Elevação, são 
estes os mapas hipsométrico, de declividade e de curvatura vertical, todos apresentados na 
escala 1:70.000; a elaboração do mapa de inventário a escorregamentos por meio da extração 
das cicatrizes na imagem de Janeiro de 2010, onde foram identificadas 166 ao todo; a 
compartimentação fisiográfica elaborada a partir da fotoleitura seguida da fotoanálise e 
fotointerpretação nas imagens GeoEye que resultou a divisão em quatro unidades fisiográficas 
tendo como resultado a Carta de Unidades Fisiográficas, na escala 1:70.000. As unidades I e II 
apresentam alta fragilidade e concentração dos registros de ocorrências de escorregamentos. 
As próximas etapas a serem realizadas envolvem a elaboração do mapa de suscetibilidade a 
escorregamentos, pela análise paramétrica com ponderação dos elementos dos mapas 
temáticos, e a análise comparativa das duas formas de obtenção de avaliação do meio físico. 
 
Palavras-chave: Análise integrada, análise paramétrica, imagem GeoEye, escorregamentos. 
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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DE DUTOS EM TRAVESSIAS A PARTIR DO SOFTWARE ISIS-

2DPARA A SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DE ONDA DE CHEIA GERADA POR RUPTURAS 
HIPOTÉTICAS DE BARRAGENS 

 
Camila Jardinetti Chaves¹ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 
 
A onda de cheia ocasionada por ruptura de barragem é, em geral, um incidente de proporções 
catastróficas, que pode vir danificar estruturas dutoviárias localizadas em travessias a jusante. 
Resultando impactos ao meio ambiente, comprometendo a saúde da população, a economiae 
também altos custos de operação caso ocorra o vazamento das substâncias transportadas. 
Atualmente as dutovias representam um importante modal no transporte de petróleo e seus 
derivados, devido a crescente demanda pelos recursos energéticos. Desta forma, a presente 
proposta objetiva avaliar a vulnerabilidade da travessia do oleoduto OSBRA relacionada às 
bacias hidrográficas do ribeirão do Roque e do Rio Claro (localizadas no médio curso do rio 
Mogi Guaçu) a partir do modelo hidrodinâmico bidimensional ISIS-2D,na simulação da 
propagação da onda de cheia gerada pela ruptura hipotética de barragens de terra localizadas 
a montante. Para as simulações serão considerados diferentes cenários de ruptura e analisado 
o tempo de chegada do fenômeno, valores das cotas e vazões máximas alcançadas em 
diversos pontos do vale a jusante, de forma a estimar o dano potencial e a duração da 
inundação. Posteriormente os hidrogramas fornecidos pelo modelo serão interpolados ao 
modelo Digital de Elevação do Terreno (MDET) através do software ArcGIS® 10.1 para a 
elaboração dos mapas de inundação das áreas de interesse. 
 
 
Palavras chaves: Ruptura de barragens de terra. Onda de cheia. Cenários de ruptura. 
Travessias de dutos. Modelo hidrodinâmico bidimensional. 
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PROPOSTA DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA POR EXTRAÇÃO DE ARGILA EM REGIÃO 

DO CURSO MÉDIO DO RIBEIRÃO JACUTINGA, CORUMBATAÍ (SP) 
 

Cássia Maria Gama Lemos 
Gilda Carneiro Ferreira 

 
A mineração paulista fornece bens minerais ligados a construção civil, as características 
especiais das argilas da Formação Corumbataí, como granulometria, assembleia mineralógica, 
fácil secagem natural e alta fusibilidade, as definem como únicas no cenário mundial quanto 
ao potencial mineral. Este reconhecido potencial mineral, faz com que há pelo menos 50 anos, 
dezenas de fabricantes de cerâmica de revestimento e de cerâmica vermelha atuem na região 
de Rio Claro. A falta de preocupação com os limites das áreas de preservação permanente 
(APPs), nas três primeiras décadas, resultou no desaparecimento de boa parte da mata nativa, 
da qual existem, atualmente, apenas alguns vestígios. Hoje a CETESB exige a regularização 
ambiental destas áreas e entre os pré-requisitos está a recuperação das APPs. Este estudo está 
elaborando uma proposta de restauração de uma APP, utilizando técnicas de nucleação, em 
uma das pequenas propriedades produtora de cerâmica vermelha no município de Corumbataí 
pertencente a um dos membros da Associação das Cerâmicas Vermelhas de Rio Claro e região 
(ASCER). Para determinar as técnicas de nucleação ideais, a área está sendo avaliada 
visualmente quanto a eventuais alterações no relevo oriundas da extração de argila, assim 
como as atuais condições do solo quanto à presença de processos erosivos. Está sendo 
considerado, também, a presença de cobertura vegetal da área degradada, a existência e a 
distância de remanescentes na área degradada e no entorno, bem como, a presença de 
regeneração natural, banco de sementes, plântulas, presença de plantas invasoras e espécies 
indicadoras. Para definir como estes núcleos deverão ser implantados, buscará maneiras que 
provoquem as menores alterações no solo, em função da fragilidade das áreas marginais aos 
cursos d’água. Espera-se com este trabalho, determinar como e quais as técnicas de nucleação 
ideais para serem implantadas na área escolhida para estudo. Os resultados deste trabalho 
poderão ser utilizados por outros produtores de cerâmica vermelha da região, a fim de 
restaurar suas APPs. 
 
 
Palavras chaves: área de preservação permanente, cerâmica vermelha, Formação Corumbataí 
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MODELAGEM MORFOMÉTRICA DO TERRENO PARA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL A CORRIDAS 

DE MASSA EM DUTOVIAS: PROPOSTA APLICADA EM CARAGUATATUBA (SP) E REGIÃO 
SERRANA DO RIO DE JANEIRO 

 
Claudia Vanessa dos Santos Corrêa1 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 
Co-orientadora: Lucília do Carmo Giordano 

 
O transporte de hidrocarbonetos por dutovias para o abastecimento energético no Brasil está 
se acentuando nos últimos anos. Assim, tornam-se imprescindíveis estudos relacionados ao 
meio físico que analisem em que áreas a faixa de intervenção de dutos pode ser impactada 
ambientalmente. O objetivo geral desta pesquisa é de avaliar, com base na modelagem 
morfométrica e matemática do terreno e da análise multicritério, o potencial a corridas de 
massa/detritos em áreas de dutovias, tendo como projeto piloto as regiões serranas do Rio de 
Janeiro e de Caraguatatuba (SP). Assim, para a realização da presente pesquisa, a seguinte 
metodologia será adotada: a) levantamento bibliográfico; b) levantamento da base 
cartográfica e produtos de Sensoriamento Remoto; c) geração de subprodutos para análise das 
áreas com potencial a corridas de massa/detritos; d) geração de cartas de susceptibilidade 
ambiental; e) seleção de áreas que possuem a ocorrência de processos de corridas de 
massa/detritos; f) simulação em modelagem 3D; g) avaliação dos resultados; h) elaboração de 
banco de dados georreferenciado; i) discussão dos resultados e conclusões. Até o presente 
momento, 75 artigos internacionais e nacionais foram incorporados ao acervo bibliográfico do 
projeto. O Levantamento da base cartográfica e dos dados de sensoriamento remoto 
encontra-se em andamento, sendo que os dados já disponíveis são: imagens orbitais 
(plataforma Landsat 8), imagem de radar SRTM e as cartas topográficas em escala 1:50.000 da 
área em questão. Dentre estas atividades, também foram realizados testes empíricos 
preliminares no programa de simulação 3D RAMMS (Rapid Mass Movements), cujos resultados 
apontaram que o respectivo software, mediante as características físicas da área do projeto, se 
encaixa na proposta apresentada. Desta forma, foi definido que os programas de simulação 3D 
que serão utilizados para a modelagem 3D são o RAMMS (Rapid Mass Movements) e o FLO-2D 
(O’BRIEN et al., 1993). As próximas etapas consistem na realização de um trabalho de campo 
preliminar nas áreas de estudo, além da geração de subprodutos auxiliares para a confecção 
do mapa dos processos escorregamento e corridas de massa da área de estudo, assim como 
mapas de curvatura do terreno, declividade, hipsométrico e de uso e ocupação da terra. Foi 
verificado que não existe uma metodologia envolvendo corridas de massa/detritos em área de 
dutos com a utilização de simulação 3D, tampouco um consenso relacionado a quais 
parâmetros morfométricos devem ser selecionados para a modelagem destes processos. 
 
 
Palavras chaves: Modelagem morfométrica, programas de simulação 3D, corridas de detritos 
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA POR MEIO DE ANÁLISE INTEGRADA NO PARQUE 

ESTADUAL DO JUQUERY – FRANCO DA ROCHA – SP 
 

Danilo Gonçalves de Araújo Amorim¹ 
José Eduardo Zaine 

 
A área escolhida para realização do estudo é o Parque Estadual do Juquery, localizado no 
município de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo. O parque está inserido 
em região com histórico de inundação, deslizamento, e principalmente, processos erosivos. De 
acordo com os jornais regionais, em 2011, o município de Franco da Rocha ficou isolado 
devido à inundação do Rio Juquery (limite norte da área objeto de pesquisa) e aos 
deslizamentos que bloquearam os acessos ao município, também se verificou que os 
municípios vizinhos que margeiam o Rio Juquery, igualmente sofrem com inundações e 
deslizamentos em períodos de chuva. O plano de manejo do parque esta em fase de 
contratação e a caracterização do meio físico é fundamental para que o plano seja elaborado 
de forma adequada. Desta forma, o estudo propõe a elaboração do mapeamento geológico-
geotécnico da área, o qual visa fornecer subsídios para auxiliar na gestão e no uso do solo do 
parque; e, em longo prazo, minimizar tanto os impactos associados a desastres naturais, 
quanto esforços e recursos gastos pelos poderes públicos para atender às situações 
emergenciais. O método para caracterização geológico-geotécnica se baseia na técnica de 
análise fisiográfica integrada, que é sustentada por pesquisa bibliográfica, observação e 
interpretação de imagens aerofotogramétricas (fotoanálise), correlação de produtos de 
modelo numérico de terreno, e trabalho de campo. Como produto da pesquisa, será elaborado 
um mapa em escala 1:25.000 contendo um quadro com as características geológico-
geotécnicas das unidades mapeadas, além de pranchas com as características e feições 
observadas em trabalho de campo, fotografias e croquis geotécnicos de cada unidade 
mapeada. 
 
 
Palavras chave: Mapeamento Geológico-Geotécnico, Análise Integrada, Suscetibilidade a 
Processos Geológicos, Parque Estadual do Juquery 
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ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL COMO SUBSÍDIO AO PLANO DIRETOR DO CONSÓRCIO DOS 

MUNICÍPIOS DO POLO CERÂMICO DE SANTA GERTRUDES, ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Elizandra Goldoni Gomig1 
Jairo Roberto Jimenéz-Rueda 

 
O Arranjo Produtivo local de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, representa o maior Polo 
Cerâmico na produção de revestimentos da América Latina, sendo responsáveis por cerca de 
60% da produção nacional de pisos e revestimentos. Por isso, o conhecimento da capacidade 
suporte natural do meio físico integrado ao ordenamento territorial nos municípios que 
englobam o Polo é primordial para a disponibilidade e acesso aos recursos minerais. Nesse 
sentido, pretende-se aplicar uma sistemática lógica e codificada para obtenção de zonas 
adequadas para a exploração, reserva, descarte mineral, bem como zonas destinadas ao 
crescimento urbano-industrial como base para o Plano Diretor do consórcio, instrumento legal 
de planejamento e gestão pública dos municípios que centralizam a produção de 
matérias-primas, de modo a compatibilizar o desenvolvimento da atividade mineral com 
outras vocações econômicas e a manutenção da qualidade ambiental da região.  A 
metodologia proposta parte da definição de critérios de análise de relevo e drenagem 
traduzidos pela textura de imagem de satélite obtendo-se, assim, Zonas e Subzonas 
Geoambientais que identifiquem a diversidade de relevos, variação litológica, processos 
pedogenéticos e os condicionantes naturais em função dos modificadores socioeconômicos. 
 
 
Palavras chaves: Polo Cerâmico, Zoneamento Geoambiental, solos. 
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AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE ESCORREGAMENTOS NAS ENCOSTAS 

MARGINAIS: ESTUDO DE CASO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOSMUNICÍPIOS DE 
CARAGUATATUBA E CUBATÃO 

 
Orientando: Felipe Guerra Costa 

Orientador: Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 
 
O presente trabalho tem como objetivo primário a realização de estudos de retro-análise 
apoiadas em simulações matemáticas dos processos de corridas de massa em duas principais 
áreas de estudo: as bacias hidrográficas dos municípios de Caraguatatuba e Cubatão. Para a 
confecção das análises supracitadas serão focadas algumas características fisiográficas, em 
especial, perfis de alteração de solo, ensaios geotécnicos (limites de consistência, 
adensamento e permeabilidade) e caracterização fisiográficas levando em conta também a 
situação atual dessas áreas em relação a sua ocupação antrópica. O desenvolvimento desse 
trabalho consistirá nas seguintes etapas de trabalho: Levantamento Bibliográfico e 
Documental; Levantamento da Base Cartográfica e Mapas Temáticos das Áreas de Estudos 
(mapas geológicos, geológicos, geotécnicos, de risco, etc); Elaboração de mapa com as áreas 
afetadas por corridas de massa nas áreas de estudos; Elaboração de Mapa de 
Compartimentação Fisiográfica das Área de Estudos  - Escala 1:50.000 (com elaboração de 
mapas complementares Declividade e Hipsométrico); Levantamento de campo para descrição 
dos perfis de alteração do solo, coleta de amostras para ensaios geotécnicos (índices físicos, 
limites de consistência, granulometria, permeabilidade in situ); Realização de estudos de 
simulação para determinação das áreas de abrangência do processo, com uso dos programas 
RAMMS e/ou FLO-2D, para determinar as áreas de riscos caso ocorra novamente um processo 
dessa magnitude. 
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ENSAIO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE BISHOP SIMPLIFICADO EM ATERRO SANITÁRIO 

 
Flávio Henrique Remédio1 

Leandro Eugênio da Silva Cerri 
 
O aumento nas taxas de geração de resíduos, decorrentes do aumento das atividades 
industriais e do poder de compra da população, frente à escassez de áreas adequadas à 
disposição de resíduos, próximas aos centros geradores, tem levado as administradoras a 
investirem no aumento da capacidade de carga de aterros sanitários em operação ou na 
reutilização de antigas áreas de disposição encerradas, para suprir esta demanda. Esta situação 
induz a construção de aterros cada vez mais altos, atenuando o problema da demanda de 
resíduos e, em contrapartida, gerando grandes preocupações quanto à estabilidade destes 
corpos. Dentro deste contexto, os métodos convencionais de cálculo de estabilidade de 
taludes desenvolvidos na mecânica dos solos são comumente utilizados em estudos de 
estabilidade em aterros sanitários, por pesquisadores e profissionais especializados. No 
entanto, estas metodologias de trabalho foram desenvolvidas para estudos em maciços 
naturais, com constituição e comportamento mecânico distintos dos materiais dispostos em 
aterros sanitários. Desta forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando identificar um 
método convencional de análise de estabilidade de taludes para aplicação no Aterro Sanitário 
de Caetetuba, localizado no município de Atibaia – SP, sendo selecionado o método de Bishop 
Simplificado. Posteriormente foi realizada uma pesquisa documental onde foram levantados 
dados importantes nas análises de estabilidade realizadas, como plantas topográficas e perfis 
de sondagens com testes de penetração. Foram definidos parâmetros geotécnicos para os 
resíduos presentes no Aterro de Caetetuba, para aplicação do método de análise de 
estabilidade selecionado, sendo considerados parâmetros geotécnicos obtidos através de 
resultados de sondagens com ensaio de penetração e dados oriundos de propostas literárias. 
Entre os parâmetros geotécnicos considerados nas análises realizadas, os resultados mais 
realistas foram obtidos a partir dos parâmetros propostos por KAVAZANJIAN et. al (1995), para 
maciços submetidos a tensões normais superiores a 30 kPa, com peso específico de 20 kN/m3, 
e a partir dos parâmetros obtidos a partir das correlações empíricas para o valor de NSPT e 
peso específico os resíduos, considerados, no caso, como puramente coesivos (Φ=0). 
 
 
Palavras chaves: estabilidade de taludes, aterros sanitários, método de Bishop simplificado 
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ANÁLISE INTEGRADA DO MEIO FÍSICO APLICADA AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE 

DO PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA (SP) 
 

Flávio Henrique Rodrigues1 
José Eduardo Zaine 

 
A realização de diagnósticos voltados para as áreas protegidas e seu entorno busca estabelecer 
a espacialização dos componentes do meio ambiente e sua inter-relação com a paisagem. 
Como o principal instrumento de gestão territorial das Unidades de Conservação (UCs), o 
Plano de Manejo ressalta a importância do zoneamento destas áreas, o qual consiste na 
definição de setores com diretrizes de manejo e normas específicas, viabilizando os meios para 
que todos os objetivos de preservação sejam alcançados. Estes setores representam zonas, as 
quais são traduzidas em baixo, médio e alto grau de intervenção, definindo os diferentes usos 
dentro das UCs e sua zona de amortecimento. No contexto brasileiro, ainda são escassas e 
restritas as pesquisas sobre o meio físico realizadas academicamente e direcionadas para o 
planejamento de UCs. Nesse contexto se insere o tema da geodiversidade a partir dos 
conceitos de landsystem e ecodinâmica, fundamentais para estabelecer a dinâmica da 
paisagem e compreender suas potencialidades para o planejamento das diversas formas de 
uso previstas. Desta forma, este trabalho visa apresentar uma abordagem metodológica da 
cartografia geotécnica voltada à elaboração de mapas de geodiverdiade em escala de semi-
detalhe a detalhe, por meio de uma sistemática de análise integrada do meio físico. Trata-se 
da compartimentação fisiográfica, com foco na avaliação sistêmica dos terrenos quanto à 
suscetibilidade ao desenvolvimento de processos geológicos exógenos, naturais e induzidos, e 
sua influência na preservação das UC’s. Para tanto, propõe-se uma caracterização do meio 
físico, integrando aspectos relacionados ao relevo, litologia e perfil de alteração, bem como os 
processos geológicos e os comportamentos geotécnicos com o uso de técnicas de 
fotointerpretação, geoprocessamento e trabalhos de campo e laboratoriais, na área 
compreendida pelo Parque Estadual de Ilhabela e seu entorno, situado no litoral norte do 
estado de São Paulo. 
 
Palavras chaves: Mapa de Geodiversidade do Parque Estadual de Ilhabela; Análise Integrada 
do Meio Físico; Unidades de Conservação Integrais. 
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ZONEAMENTO AMBIENTAL PRELIMINAR PARA SUBSIDIAR ESTUDOS DE ALTERNATIVAS 

LOCACIONAIS DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E AVALIAÇÃO 
DO POTENCIAL PARA GERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE ARARAS-SP 

 
Hermes Dias Brito1 

Fábio Augusto Gomes Vieira Reis 
 

Com o objetivo de fornecer informações relevantes para o processo de planejamento 
ambiental para o município de Araras-SP e região, o presente trabalho foca na elaboração do 
zoneamento ambiental que irá auxiliar possíveis estudos de alternativas locacionais para 
implantações de centros de tratamento de resíduos sólidos. Serão mapeadas as áreas do 
município com maior potencial para geração e aproveitamento de energia associado a estes 
empreendimentos. O trabalho irá se basear na análise multicritério onde serão avaliadas as 
interações entre planos de informação referentes aos diferentes meios: físico, biótico e 
antrópico. Atentar-se-á as necessidades e imposições que tais empreendimentos apresentam, 
atentando-se para o objetivo de minimizar impactos negativos e maximizar impactos positivos 
ainda na fase prévia à implantação dos futuros centros. Assim, será gerado um mapa municipal 
com as diversas classes indicativas à favorabilidade da implantação de tais empreendimentos 
(Áreas Impróprias e Áreas Possivelmente Adequadas).  Outro produto cartográfico irá apontar 
as áreas com maior potencial para geração e aproveitamento de energia associada aos 
possíveis empreendimentos. Todo o trabalho será feito em escala de 1:50.000, podendo 
auxiliar estudos de maior detalhamento. 
 
Palavras chaves: Zoneamento Ambiental Preliminar, Estudo de Alternativa Locacional, Central 
de Tratamento de Resíduos Sólidos,Energia.  
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CONFLITOS E POSSIBILIDADES ENTRE AS ATIVIDADES MINERÁRIAS E A GEOCONSERVAÇÃO 

NA ÁREA DO GEOPARQUE COSTÕES E LAGUNAS – RJ 
 

Laura Cristina Dias¹ 
Gilda Carneiro Ferreira 

 
Mineração e Geoconservação possuem objetivos diferentes para com os recursos minerais. 
Sendo esta última um ponto central entre os princípios de um Geoparque, podemos pensar de 
maneira errônea que as minerações são um impasse para a criação dos mesmos. No entanto, é 
possível buscar a conciliação de ambas as atividades, beneficiando-as mútua e 
concomitantemente. Este trabalho vem discutir a questão dos impasses que podem existir 
entre as minerações e a geoconservação, especialmente na área do Geoparque ‘aspirante’ 
Costões e Lagunas no Rio de Janeiro, evidenciando as interferências negativas e as 
possibilidades entre as duas atividades. A relevância do trabalho se dá pela atualidade do tema 
e pela necessidade de buscar quebrar os paradigmas que existem em relação às operações 
minerárias como atividades excepcionalmente degradantes. Sobrepondo as poligonais de 
mineração fornecidas pelo DNPM, e, as coordenadas dos geossítios do geoparque em questão 
fornecidas pelo DRM-RJ, foi possível verificar que 17 dos 30 geossítios se encontram em áreas 
requeridas por títulos minerários ou próximas a elas. Uma vez que a legislação brasileira não 
ampara especificamente a proteção dos sítios geológicos, este patrimônio é ameaçado direta e 
indiretamente pelas minerações, que por sua vez são tomadas como de utilidade pública pela 
lei pátria. Buscando conciliar ambas as atividades, propõe-se a inclusão das minerações da 
área nos roteiros geoturísticos do geoparque, evidenciando a importância da mineração na 
sociedade moderna, a exposição de importantes afloramentos rochosos, e a própria história 
das antigas minerações de sal da região, bastante relevantes da cultura local. Aliado a esta 
alternativa, a pesquisa traz o conceito de patrimônio mineiro, ainda abordado timidamente na 
literatura nacional, mas amplamente divulgado em países como Irlanda, Espanha e Itália, os 
quais possuem geoparques pautados na história da mineração, evidenciando que é possível 
conciliar atividade minerária e geoconservação. A legislação é de fundamental importância 
para a proteção do patrimônio geológico frente às ameaças que sofre e, por este motivo foram 
analisadas de maneira comparativa as legislações de países precursores na geoconservação – 
Reino Unido (Irlanda, Escócia, Inglaterra e País de Gales), Espanha e Portugal – e, o Brasil. Os 
países europeus já abordam em sua legislação definições claras de geodiversidade, patrimônio 
geológico, geoconservação e geoparques, possibilitando a existência de instrumentos de 
proteção específicos. Em contrapartida, o ordenamento jurídico brasileiro ainda aborda esta 
temática de maneira secundária, causando insegurança jurídica quanto à proteção do 
patrimônio geológico. Por fim, conclui-se que apesar dos geossítios serem ameaçados pela 
instalação de empreendimentos mineiros, estes podem ser fortes aliados à geoconservação, 
sendo possível conciliar ambas atividades na área do Geoparque Costões e Lagunas, 
divulgando o patrimônio geológico e mineiro, e ressaltando a necessidade de legislações 
específicas de proteção. 
 
 
Palavras chaves: Mineração, Legislação, Geoconservação, Geoparque 
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA MIP (MEMBRANE INTERFACE PROBE) PARA CARACTERIZAÇÃO 

DE ÁREAS CONTAMINADAS COM OCORRÊNCIA DE GÁS METANO 
 

Leandro Gomes de Freitas1 
Maria Rita Caetano Chang 

Marco Aurélio Zequim Pede 
 

Os riscos associados às áreas contaminadas é um tema de grande interesse na atualidade, 
podendo ser ainda mais relevante nos locais que apresentam metano ou outros gases no 
subsolo, devido ao risco de explosão. O estabelecimento de diretrizes para investigação e 
intervenção nestes casos ainda esbarra em lacunas do conhecimento técnico e científico 
quanto aos processos, naturais ou induzidos pelo homem, responsáveis pela geração, 
migração e acúmulo de metano no subsolo destas áreas. Uma forma de garantir maior 
agilidade e eficácia no processo de investigação é por meio da utilização de ferramentas de 
investigação geoambiental de alta resolução (High Resolution Site Characterization tools – 
HRSC), como o Membrane Interface Probe (MIP). Neste contexto, o presente projeto visa à 
condução de um estudo acadêmico que envolverá a experimentação da ferramenta MIP, de 
forma a gerar subsídios para o aprofundamento da discussão sobre a formulação de modelos 
conceituais mais consistentes para áreas com ocorrência de gás metano no subsolo. 
 
 
Palavras chaves: Áreas contaminadas, gás metano, investigação geoambiental, alta resolução, 
MIP 
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PROPOSTA DE TÉCNICA AUTOMATIZADA PARA CALCULO DA ENERGIA DO RELEVO 

 
Mateus Vidotti Ferreira1 

Orientadora: Profa. Paulina Setti Riedel 
 
 

A energia do relevo está relacionada ao potencial do terreno para o desencadeamento de 
processos morfodinâmicos e condiciona propriedades como a intensidade do escoamento, 
erosão, deposição e infiltração, podendo ainda alterar as propriedades do solo. A energia do 
relevo pode ser calculada por meio da combinação dos parâmetros morfométricos declividade, 
dissecação vertical e dissecação horizontal. Tradicionalmente, a obtenção do mapa de energia 
do relevo caracteriza-se por tarefa morosa devido a necessidade de análise detalhada manual 
de elementos das bases topográficas a fim de mensurar amplitude altimétrica, declividade e 
distribuição da rede de drenagem, além de apresentar um elevado grau de subjetividade e 
imprecisão devido aos processos manuais. Com o desenvolvimento das técnicas cartográficas 
digitais, a obtenção desse tipo de dado tem evoluído bastante. Nesse contexto, um dos 
objetivos da tese em andamento é apresentar e discutir novas técnicas automáticas 
desenvolvidas em meio digital para a aquisição de dados da dissecação do relevo. Os produtos 
gerados na escala 1:10.000 passaram por uma análise comparativa com mapeamentos 
produzidos de forma semiautomática e os resultados obtidos demonstram que as técnicas 
digitais permitem maior precisão e demandam menor tempo para serem executadas. Além 
disso, a replicabilidade é garantida em razão do uso de algoritmos computacionais, 
dispensando a subjetividade inerente aos processos analógicos. Pretende-se empregar os 
produtos gerados a partir das técnicas automáticas desenvolvidas no cálculo da energia do 
relevo e contribuir para o estudo de processos erosivos e movimentos de massa.  
 
 
Palavras-chave: análise morfométrica, mapeamento automático, dissecação vertical, 
dissecação horizontal. 
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ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL COMO SUBSÍDIO À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS 
LINEARES. ESTUDO DE CASO: MICROBACIAS DOS RIOS TIJUCO E DA PRATA, OESTE DE MINAS 

GERAIS 
 

Meire Mateus de Lima1 
Prof. Dr. Jairo Roberto Jiménez-Rueda 

 
Os crescentes uso e ocupação do meio e utilização dos recursos naturais tem demonstrado a 
necessidade do desenvolvimento de estudos integrados voltados a uma adequação das 
atividades do homem com capacidade de suporte do meio físico. As obras lineares (rodovias, 
ferrovias, dutovias, canalizações e linhas de transmissão de energia, por exemplo) tem grande 
importância para o desenvolvimento do país. Devido às características físicas da área e/ou da 
falta de planejamento e infraestrutura adequada para a instalação destas obras acabam 
ocorrendo desequilíbrios no meio, tais como os movimentos de terra, causados pelo aumento 
dos processos erosivos no local e ocasionando o assoreamento de corpos d’água, por exemplo. 
Estas consequências, além dos impactos ao meio ambiente e à comunidade do entorno, 
podem comprometer também a integridade e segurança das obras e de seus usuários. Desta 
forma, o planejamento de tais atividades não pode limitar-se apenas aos aspectos 
socioeconômicos, devendo analisar as características dos elementos/estruturas do meio físico, 
características estas imprescindíveis para o sucesso das atividades. Sendo assim, o objetivo 
principal desta pesquisa é aplicar um procedimento metodológico que auxilie na 
compartimentação do meio físico (zoneamento geoambiental), mediante uso de SIG e 
aspectos de geologia estrutural, visando o planejamento do uso e ocupação do solo com fins 
de implantação e gestão de obras lineares na região das microbacias dos rios Tijuco e da Prata, 
localizados no oeste do estado de Minas Gerais. O procedimento adotado inicia-se com a 
delimitação da área de estudo e, consequentemente, com a realização do Diagnóstico Zero. 
Posteriormente propõe-se interpretar a geologia e pedoestratigrafia regionais para definir as 
zonas de uso e propor a separação das classes do mesmo; interpretar a fisiografia com base 
em imagem de satélite e construir o mapa fisiográfico através da integração das informações 
de levantamentos de campo e fotos aéreas; e estabelecer a evolução da paisagem mediante o 
Método das Isobases. A partir disto visa-se construir as cartas temáticas de fisiografia, geologia 
e pedologia da região, relacionadas à erosão, sua evolução e possível meios de controle, assim 
como a estabilidade das estradas vicinais e rodovias, através da caracterização das zonas de 
variação de máximos 1 e 2, frequência de lineamentos estruturais e zonas de cruzamentos de 
lineamentos estruturais. Propõe-se também estabelecer as relações litoestratigráficas e 
aloestratigráficas locais, definir/determinar regiões de fragilidade ambiental relativas aos 
problemas erosionais da região, orientar a tomada de decisões quanto a medidas de controle 
para os problemas ambientais encontrados, bem como a melhor forma de uso sustentável do 
solo e, correlacionar os diferentes elementos do meio físico, direcionando-os à implantação e 
gestão de obras lineares. Espera-se com este trabalho definir e delimitar áreas mais 
susceptíveis à erosão e propor medidas preventivas, especialmente com relação à instalação e 
manutenção de obras lineares de engenharia. Informações estas que poderão ser utilizadas 
pelos produtores rurais e órgãos públicos visando um uso mais racional e sustentável do meio 
e reduzindo os impactos negativos. 
 
Palavras chaves: Minas Gerais, Obras lineares, Rio Tijuco, Rio da Prata, Zoneamento 
Geoambiental. 
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APLICAÇÃO INTEGRADA DE MÉTODOS GEOFÍSICOS EM MINERALIZAÇÃO DE CROMO NO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ - RS 
 

Syngra Machado Lopes 
Prof. Dr. Walter Malagutti Filho 

 
A demanda crescente por minerais faz com que jazimentos com teores decrescentes de 
minério sejam cada vez mais explorados, impulsionando assim o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de novas técnicas de prospecção mineral. Dentre as formas mais usuais de 
prospecção estão: geofísica, geoquímica e caracterização geológica. Este trabalho propõe a 
aplicação de métodos geofísicos potenciais (magnetometria e gravimetria) e também a 
gamaespectometria na caracterização de um corpo ultramáfico metamorfizado, mineralizado 
em cromo localizado na zona rural do município de São Sepé (RS). Os minérios de cromita são 
empregados como fonte de cromo para as indústrias metalúrgicas, química e de refratários. A 
cromita é utilizada tanto como mineral metálico quanto não metálico, sendo considerado um 
dos mais importantes minerais industriais em todo o mundo. A área investigada apresenta 
rochas reunidas do Complexo Metamórfico Básico-ultrabásico e Complexo Metamórfico 
Vacacaí, nesta região são descritas diversas ocorrências minerais, principalmente Cu, Zn, Au e 
Cr. Os métodos geofísicos são potencialmente aplicáveis na prospecção mineral, pois a partir 
do contraste de propriedades físicas entre alvo potencialmente mineralizado e a rocha 
encaixante podem ser detectados acumulações minerais economicamente significativas. Ao 
final, pretende-se elaborar um modelo litogeofísico da ocorrência, através da integração dos 
resultados destes métodos, complementados pelas características geológicas da área. 
 
 
Palavras chaves: pesquisa mineral, geofísica, cromo. 
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DO NÚCLEO URBANO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE 

ILHABELA - SP 
 

Tales de Deus Diniz1 
Orientador: José Eduardo Zaine 

 
O processo de urbanização no Brasil ocorre predominantemente de maneira desordenada, 
sem a correta consideração das potencialidades e limitações do meio físico, o que se traduz 
numa forma de ocupação que pode expor a população e o equipamento urbano a processos 
geológicos exógenos como inundações e movimentos de massa. Isso é observado no município 
de Ilhabela – SP, onde a alta taxa de crescimento populacional somada ao relevo acidentado 
agudizam esse problema, evidenciando a necessidade de uma orientação adequada da 
expansão urbana. Dentro deste contexto, os mapas geológico-geotécnicos configuram-se 
como instrumentos apropriados para o planejamento da ocupação ordenada do meio físico. A 
análise integrada é parte fundamental desse mapeamento, utilizando a interpretação de fotos 
aéreas, juntamente com informações de campo, na divisão e classificação da área de estudo 
em unidades que apresentam uniformidade em relação à morfologia e propriedades 
geotécnicas. Esse procedimento foi aplicado na região mais densamente urbanizada de 
Ilhabela e resultou em um mapa geológico-geotécnico com sete unidades, além de fichas 
contendo detalhes da caracterização física e processos atuantes nessas unidades. Esses 
produtos podem ser aplicados no planejamento territorial do município. 
 
Palavras chaves: Ilhabela, Planejamento Urbano, Mapeamento Geológico-Geotécnico, Análise 
Integrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
1E-mail: talesddd@yahoo.com.br 
Nível: Mestrado – Programas de Pós-Graduação Geociências e Meio Ambiente (Linha de 
pesquisa: Planejamento e gestão do meio físico). 
Bolsista CNPq  



 

101 
 

VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa V: Planejamento e Gestão do Meio Físico 

 
CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO RELEVO A PARTIR DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

DERIVADOS DE MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO 
 

Thaís Minatel Tinós1 
Orientador: Prof. José Eduardo Zaine 

 
A geomorfometria constitui uma das principais ferramentas para o mapeamento 
geomorfológico. A altimetria, declividade, densidade, textura, entre outros itens associados à 
mensuração do relevo são elementos que auxiliam muito na interpretação geomorfológica. 
Considerando a diversidade de formas, processos e materiais do relevo, a morfometria diminui 
a subjetividade da análise, tornando-se uma técnica que visa aprimorar os resultados das 
compartimentações geomorfológicas. Contudo, parâmetros morfométricos ainda são 
predominantemente utilizados para a caracterização das unidades do relevo e não para a sua 
identificação e delimitação em si. Atualmente, com os avanços tecnológicos no 
desenvolvimento de modelos digitais de elevação e dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), novos produtos e ferramentas têm surgido e estes podem ser a chave para uma 
abordagem paramétrica quantitativa que viabilizaria a automatização das classificações do 
relevo em ambiente computacional. Nesse contexto, a tese de doutorado em desenvolvimento 
tem como foco analisar a aplicabilidade e eficiência de uma metodologia de classificação de 
unidades de padrões de formas semelhantes do relevo efetuada através de parâmetros e 
ferramentas que adequem-se a uma abordagem quantitativa e automatizada. A área de 
estudo abarca o planalto de Poços de Caldas, selecionado pelo relevo contrastante, além da 
disponibilidade de dados e conhecimento prévio dos autores, item primordial para a realização 
de uma classificação automática do relevo. Pretende-se utilizar modelos digitais de elevação 
derivados de SRTM e cartas topográficas e gerar como resultados mapas geomorfológicos 
básicos de semi-detalhe nas escalas 1:100.000 e 1:50.000. Para tanto, a estrutura da tese 
baseia-se em quatro experimentos correlacionados que mostram a evolução na construção de 
uma metodologia de classificação automatizada do relevo. Dois experimentos já foram 
finalizados e os resultados alcançados até o momento englobam produtos intermediários, 
obtidos através de técnicas de visualização de modelos digitais de elevação que auxiliam no 
reconhecimento prévio da área estudada e um mapa de padrões de formas semelhantes do 
relevo produzido na escala 1:100.000 através da aplicação de uma metodologia de 
classificação automática.  
 
 
Palavras chaves: Geomorfometria; SRTM; Planalto de Poços de Caldas; Padrões de formas 
semelhantes do relevo. 
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Nível: Doutorado – Programas de Pós-Graduação Geociências e Meio Ambiente (Linha de 
pesquisa: Planejamento e gestão do meio físico). 
Bolsista CNPq 
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VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa I: Bacias Sedimentares 

 
REDESCRIÇÃO OSTEOLÓGICA E ANÁLISE PALEOECOLÓGICA DOS GÊNEROS Notelops E 

Rhacolepis (PACHYRHIZODONTOIDEI) 
 

Cibele Gasparelo Voltani1 
Reinaldo J. Bertini 

 
A Bacia do Araripe, localizada no Nordeste brasileiro, possui sedimentos paleozóicos e 
mesozóicos, portadores de fósseis, que são objetos de estudo desde a década de 1840. No 
âmbito dos sedimentos mesozóicos, a Formação Santana, subdividida nos membros Crato e 
Romualdo, possui a maior quantidade e variedade de fósseis descritos para a bacia. No 
Membro Romualdo, nível em que houve influência de água marinha e presença de fauna deste 
tipo de ambiente, ocorrem concreções calcárias que apresentaram a impressionante marca de 
27 gêneros descritos, apenas para peixes. Entre tantos gêneros, dois são foco de estudo no 
presente trabalho. A osteologia de Notelops brama (Agassiz) Santos & Valença, 1968 e 
Rhacolepis buccalis Agassiz, 1841 foi objeto de revisão durante a década de 1970. A 
importância deste grupo reside em suas relações evolutivas, no sentido morfológico, com os 
demais Elopomorpha. Em 1938 foi descrita uma segunda espécie para o Gênero Rhacolepis, 
Rhacolepis defiorei d’Erasmo, mediante diferenças observadas em relação à espécie R. 
buccalis, a saber: maior altura do corpo, tronco proporcionalmente mais curto, nadadeiras 
ventrais um pouco mais anteriores em relação à dorsal. Esta segunda espécie nunca foi revista. 
Neste sentido, a revisão do gênero Rhacolepis surge como uma oportunidade para revisitar 
elementos osteológicos bem descritos e outros pobremente descritos. Para tanto conta-se 
com os acervos do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, Campus Rio Claro, e 
do Instituto de Geociências da USP, Campus Capital. Exemplares dos referidos gêneros, de 
ambas as instituições, encontram-se em preparações mecânica e química. A preparação 
mecânica consiste na retirada manual de sedimento, visando deixar apenas as estruturas 
ósseas expostas. A preparação química possui o mesmo objetivo, deixar as estruturas 
osteológicas visíveis mediante a retirada de sedimento. Embora o método químico seja mais 
lento, o acesso ao interior craniano é possível com menor possibilidade de perda de outros 
elementos ósseos. Como resultados preliminares, do material de Notelops brama há um 
exemplar totalmente preparado que apresenta dentes do palatino preservados, o que 
possibilitou sua primeira quantificação para a espécie. Do material de Rhacolepis buccalis mais 
dados foram obtidos, como a contagem de raios branquiostégios mais acurada, quantidade de 
dentes maxilares e dentários, dimensões de ossos infraorbitais. Além dos aspectos 
osteológicos ocorrem outros organismos associados (vegetais, moluscos, pequenas vértebras) 
à estas concreções, que possibilitarão futuras interpretações paleoecológicas, que serão 
esclarecidas por um futuro trabalho de campo. Este permitirá também estimar variações 
morfológicas como resultado de endemismo populacional. 
 
 
Palavras chaves: Rhacolepis; Notelops, Bacia do Araripe 
 
 
 
 
     
 
1E-mail: poioiovsk@yahoo.com.br 
Nível: Doutoramento - Programas de Pós-Graduação em Geologia Regional (Linha de pesquisa: 
Bacias Sedimentares e Seus Recursos) 
Bolsista CNPq 
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VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa II: Evolução crustal: caracterização tectônica, 

magmática e metamórfica 

 
VULCANOLOGIA DAS RCOHAS VULCÂNICAS ÁCIDAS DA PROVÍNCIA MAGMÁTICA DO 

PARANÁ 
 

Ana Carolina Franciosi Luchetti1 
Antonio José Ranalli Nardy 

 
Os Membros Chapecó e Palmas, da Formação Serra Geral (Cretáceo Inferior), compreendem a 
porção ácida de um volumoso vulcanismo bimodal (800.000 km3), que deu origem à Província 
Magmática do Paraná (PMP). Este evento precedeu o rompimento do Gondwana e, 
consequentemente, a abertura do Oceano Atlântico Sul. Embora as rochas vulcânicas ácidas, 
representem apenas 2,5% do volume total de rochas geradas pelo magmatismo que recobriu 
cerca de 60% da superfície da Bacia do Paraná, o estudo dessas rochas tem mostrado especial 
interesse por nos remeter ao conhecimento dos últimos pulsos magmáticos observados na 
Província Magmática do Paraná, antes do processo de ruptura continental que levou à 
formação da África e da América do Sul. Seqüências vulcânicas ácidas-intermediárias 
associadas a derrames basálticos e extravasados em rápidas sucessões em ambientes de LIPs 
deixam uma série de dúvidas acerca de sua gênese e quanto aos mecanismos de erupção, se 
lavas extensas ou ignimbritos reomórficos de alto grau. Dessa forma, os estudos se 
concentraram em perfis geológicos chaves, na região central e sul da Bacia do Paraná, levando-
se em consideração aspectos estratigráficos, petrográficos, geoquímicos, mineralógicos e 
vulcanológicos dessas rochas ácidas, considerando também  a inter-relação com os basaltos 
associados, de forma a entender a gênese e evolução do vulcanismo ácido no contexto da 
Província Magmática do Paraná. Estruturas e texturas consistentes com a colocação sob a 
forma de correntes de densidade  piroclásticas foram observados em ambas as unidades de 
Chapecó e Palmas (sul), por exemplo, padrões de intemperismo variáveis consistentes com 
variações locais de soldamento em escala de afloramento, estruturas verticais de escape de 
gás, fiamme, zoneamento de cristais, shards e textura eutaxítica-parataxítica. O aspecto dessas 
unidades em amostras de mão e seções delgadas mostra que elas foram submetidas a até 
graus extremos de reomorfismo. Outras unidades de Palmas do sul são domos ou coulèes 
típicos, incluindo espessos depósitos de pichestones com base e exterior brechados. No 
entanto, muitas dessas rochas ácidas são ambíguas e difíceis de caracterizar, com feições que 
podem estar relacionadas tanto a fluxos de lava como ignimbritos reomórficos de alto grau. No 
caso das rochas ácidas do tipo Palmas da região central da Bacia do Paraná, a presença de 
grandes geodos no topo, bandamento de fluxo desenvolvido apenas na base e ausência de 
características piroclásticas, mesmo nas camadas mais inferiores e superiores, indicam uma 
colocação como fluxos de lava. Composições químicas de rocha total e das principais fases 
minerais (plagioclásio e piroxênios) estão sendo obtidas para o emprego de modelos 
termodinâmicos, os quais fornecem dados acerca de pressão, temperatura de cristalização, 
viscosidade e concentração de voláteis, principais parâmetros responsáveis pelo mecanismo 
de extrusão destas rochas. Além da análise de distribuição de tamanhos de cristais (crystal size 
distribution – CSD) na tentativa de  se estabelecer melhor a taxa de efusão, velocidade de 
ascensão e o tempo de confinamento do magma na câmara magmática. 
 
Palavras chaves:  vulcanismo ácido, Formação Serra Geral, Província Magmática do Paraná, 
Membro Palmas, Membro Chapecó 
     
1E-mail: caroluch@rc.unesp.br 
Nível: Doutorado – Programa de Pós-Graduação Geologia Regional (Linha de pesquisa: estudos 

da evolução da crosta terrestre em áreas cristalinas (rochas magmáticas e metamórficas)). 
Bolsista CNPq 
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VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa III: Sistemas e Processos Geológicos Exógenos 

 
GEOQUÍMICA DE RADIONUCLÍDEOS NATURAIS E BIOMONITORAMENTO PARA AVALIAÇÃO 

DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADA À MINERAÇÃO DE CARVÃO NO SUL DO BRASIL 
 

Juliana Aparecida Galhardi 1 
Daniel Marcos Bonotto 

 
O carvão mineral é formado a partir da decomposição de matéria orgânica e representa a 
maior fonte de combustível não renovável no Brasil para geração de energia elétrica. No 
município de Figueira, Paraná, o carvão extraído pela Companhia Carbonífera do Cambuí 
abastece a termelétrica do município e faz parte da maior reserva ainda em explotação no 
estado. Nesta região o carvão é constituído por detritos vegetais alóctones, retrabalhados e 
concentrados por agentes marinhos, na Formação Rio Bonito. Associado ao carvão ocorre 
mineralização de urânio, entre o horizonte de carvão e os de arenitos e siltitos carbonosos, 
sendo que nos arenitos o urânio é encontrado sob a forma de uraninita e nos siltitos 
carbonosos e no carvão sob a forma de complexos organo-minerais. O presente projeto 
apresenta como objetivo promover uma avaliação da geoquímica de isótopos de U, Th, Ra e Rn 
e da transferência destes do carvão para o solo, água superficial e subterrânea e para a biota, 
na região de extração mineral em Figueira. Foram realizados dois trabalhos de campo e coleta, 
em Agosto/2013 (com precipitação de 1,1 mm mensal) e Fevereiro/2014 (com precipitação de 
341,6 mm mensal), para comparação dos resultados em distintas condições climáticas, por 
meio dos quais coletou-se amostras de solo, água, efluente, carvão, rejeito e rocha. Análises 
foram realizadas para a caracterização das amostras quanto aos principais parâmetros físicos e 
químicos, no LABIDRO (Laboratório de Isótopos e Hidroquímica) e no LEC (Laboratório de 
Ensaios Cerâmicos), do Departamento de Petrologia e Metalogenia da UNESP. Como próxima 
etapa da pesquisa, serão coletadas amostras de líquens e de alimentos (vegetais, legumes, 
cereais, frutas, tubérculos, leguminosas) em áreas próximas à mina e à termelétrica e em 
locais distantes, como forma de controle, durante os meses de Dezembro/2014 a 
Fevereiro/2015, período da safra das principais culturas na região. As espécies de líquens 
coletadas serão avaliadas quanto à capacidade de absorver os radionuclídeos via deposição 
atmosférica por meio de uma análise espacial qualitativa e quantitativa. As razões isotópicas 
obtidas serão comparadas com as razões dos isótopos no carvão e nos solos, buscando-se 
entender o fluxo dos radionuclídeos via transporte atmosférico. Uma análise estatística será 
aplicada utilizando-se os parâmetros químicos, mineralógicos e radiométricos dos solos. 
Buscar-se-á correlação entre as principais características dos solos e teores dos radionuclídeos 
nas plantas. Os dados serão comparados com pesquisas já publicadas. Entender os 
mecanismos de transferência dos radionuclídeos presentes nas rochas e no carvão para outros 
compartimentos ambientais é necessário para um conhecimento mais amplo sobre os 
processos que levam à contaminação e, dessa forma, trazer maior elucidação sobre as 
medidas técnicas e legais necessárias para diminuir os impactos ambientais e os riscos à saúde 
humana. 
 
 
Palavras chaves: Radioatividade natural, Carvão Mineral, Contaminação Ambiental. 
 
 
     
 
1E-mail: julianagalhardi@yahoo.com.br 
Nível: Doutorado – Programas de Pós-Graduação Geologia Regional (Linha de pesquisa: 
Processos Geológicos Exógenos). 
Bolsista CNPq 

http://igce.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/petrologiaemetalogenia/ensaios_ceramicos.doc
http://igce.rc.unesp.br/Home/Departamentos47/petrologiaemetalogenia/ensaios_ceramicos.doc
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VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa IV: Recursos Minerais Metálicos e Não Metálicos 

 
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO MACIÇO CASTELO/ES E IMPLICAÇÕES NA EXTRAÇÃO DAS 

ROCHAS ORNAMENTAIS 
 

Ana Paula Meyer 1 
Antenor Zanardo 

 
O Complexo Intrusivo de Castelo, localizado no município de Castelo na porção sul do Estado 
do Espírito Santo, configura uma intrusão entre os mais de vinte complexos ígneos da região 
que corresponde ao magmatismo pós-colisional (535 a 480 Ma), ocorrido no Orógeno Araçuaí. 
Esse Maciço compreende uma área aproximada de 75 km2 apresentando forma elíptica, 
marcada por um núcleo diorítico e uma espessa borda granítica. As rochas ornamentais 
extraídas no Maciço de Castelo são caracterizadas como sienogranitos de coloração cinza com 
texturas que variam de fina a muito grossa incluindo tipos equigranulares a inequigranulares 
localmente porfiríticos. Em todos esses materiais observa-se a presença de foliação de fluxo 
magmático, nos materiais mais finos a foliação é marcada pelo alinhamento de aglomerados 
lenticulares de cristais  de biotita, já nas rochas de textura grossa a foliação é marcada pelo 
alinhamento de cristais tabulares de felsdspato potássico. È também muito frequente nos 
sienogranitos da borda do Maciço  a presença de enclaves de rocha máfica de contorno 
arredondado e diâmetro podendo chegar a 1 metro. Enclaves ovaladas com dimensões de até 
20 mm composta de biotita e titanita que concordam com a foliação da rocha também são 
muito freqüentes nesses materiais. Além dessas feições ocorrem ainda concentrações de 
cristais placóides  de biotita que variam bastante na forma de ocorrência, desde formas 
estiradas difusas, até ovaladas na forma de espirais chegando as dimensões de 50 cm, sendo 
estas feições designados pelos mineradores locais como rajas. Além das feições já 
mencionadas, na área podem ser encontrados também enclaves compostos por material 
félsico (quartzo e feldspatos) orientados com aparência de gnaisse que assumem formas 
alongadas dispostas de acordo com a foliação de fluxo magmático sendo envoltas por cristais 
de biotita que realçam o seu contorno no meio do granito. Estes enclaves podem apresentar 
dimensões na ordem de 20 a 60 cm de comprimento. Outra feição geológica que se faz 
bastante presente nas lavras de granito cinza da região de estudo são os veios composto 
principalmente por quartzo, feldspatos e por vezes magnetita octaédrica ou placas de biotita. 
Esses veios podem chegar à espessura aproximada de 50 mm, na maioria das vezes, são 
discordantes da foliação da rocha. Também ocorrem na área veios pegmatíticos e diques de 
granito (composição similar ao do granito Cinza da região), porém com textura muito fina. 
Cabe ressaltar ainda que, por vezes, os veios pegmatíticos se transformam em bolsões de 
aproximadamente 30 cm de diâmetro. 
 
 
Palavras chaves: Maciço Castelo, Rocha Ornamental, Enclaves. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
1E-mail: paulam@ifes.edu.br 
Nível: Doutorado – Programas de Pós-Graduação em Geologia Regional (Linha de pesquisa: 
Recursos Minerais Metálicos e Não Metálicos).  
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VIII Encontro de Programas de Pós-Graduação em Geociências 
Linha de Pesquisa IV: Recursos Minerais Metálicos e Não Metálicos 

 
EVOLUÇÃO E METALOGÊNESE DAS FORMAÇÕES FERRÍFERAS E MINERALIZAÇÕES 

ASSOCIADAS NO GRUPO MACAÚBAS – MG 
 

André Felipe Gonçalves De Mario1 
Orientador – Prof. Dr. Antenor Zanardo 

 
As mineralizações ferríferas do Grupo Macaúbas possuem caráter distinto e mudam suas 
características de sul para norte de acordo com a evolução da bacia, sendo que suas primeiras 
deposições conhecidas estão localizadas no setor centro-norte da bacia e são representadas 
pelas Formações Catutiba e Nova Aurora, enquanto as ocorrências da Formação Capelinha se 
depositaram provavelmente durante a regressão do mar na transição do ambiente marinho 
para o costeiro, sendo marcadas pela intercalação de quartzitos ferruginosos com níveis de 
BIFs. A principal mineralização em ferro da Bacia Macaúbas pertence a Formação Nova Aurora, 
que pode ser classificada como um depósito do tipo “Word Class”. A rocha hospedeira da 
mineralização em ferro nesta unidade é de origem glacial e foi classificada como um 
metadiamictito, indicando que o depósito se enquadra dentro do tipo Rapitan, no qual a 
deposição clasto-química da sílica e do ferro se processou num ambiente sedimentar marinho 
plataformal profundo, na transição com o talude, sofrendo retrabalhamento através de 
correntes de turbidez, geradas pelo desplacamento das geleiras do talude. Durante a 
deposição e possivelmente também após, ocorreu a precipitação de material ferruginoso 
(hidróxidos e/ou óxidos de ferro) nos interstícios do material em compactação, em função da 
circulação de água rica em ferro, sendo que tal deposição se daria nos ciclos de inverno e 
verão. Algumas características observadas não excluem a participação de processos 
hidrotermais na formação e no enriquecimento da mineralização, sejam elas primárias, sejam 
secundárias (tectono – metamórficos). Outras duas ocorrências ferríferas de menor expressão 
volumétrica foram identificadas e mapeadas pelo autor, sendo individualizadas em duas novas 
unidades, chamadas de Formação Catutiba e Membro Minas Novas. A Formação Catutiba é 
constituída de uma sequência de filitos carbonosos a ferruginosos, descritos nas margens do 
rio Jequitinhonha, marcados pela ocorrência de níveis métricos com presença de pirita, 
calcopirita e magnetita. Essas ocorrências são concordantes ao “trend” onde foram mapeadas, 
no platô, ocorrências de filito ferruginoso com lentes de goethita/hematita compacta, que na 
verdade, se tratam de “gossans” ferríferos, gerados a partir da oxidação da pirita. A Formação 
Capelinha, Membro Minas Novas é constituída basicamente por quartzitos ferruginosos 
intercalados com níveis de formação ferrífera bandada, tendo a hematita e magnetita como 
principais minerais de minério, estas ocorrências foram mapeadas na base da Formação 
Capelinha e individualizadas como o Membro Minas Novas. Estes quartzitos ferruginosos 
marcam a transição dos filitos da Formação Ribeirão da Folha com os quartzitos da Formação 
Capelinha que se depositaram provavelmente durante a regressão do mar, representando a 
transição do ambiente marinho para o costeiro em um dos últimos eventos deposicionais da 
Bacia Macaúbas.  
 
 
Palavras Chave: Formação Nova Aurora, Formação Catutiba, Formações Ferríferas, Rapitan. 
 
 
 
     
 
1E-mail: andre.mario@geonew.com.br 
Nível: Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Geologia Regional (Linha de pesquisa: 
Minerais Metálicos e Não Metálicos). 
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