




















































































































































































K, eU e eTh são os teores em %(K) e ppm(eU e eTh); a partir dos dados anteriores
calcularam-se, então, nK, nU e nTh, que são os valores em cps.

Uma vez procedida a transformação e na tentativa de visualizá-la, foram produzidas,
com as mesmas característicâs, as malhas envolvendo os 138 pontos em o/o e ppm, alóm
de cps, para cada variável. Em seguida, realizou-se uma regresìão linear, em tebres e cps,
para os pares de_variável (K, u e Th), através dc um programa desenvolvido pelo seprân.
As fìguras 44, 45 e 46 exibem as retas de regressão assim calculadas.

. Verifica-se que, no tocante ao K (Figura 44), o coefìciente de correlação é de 0,9g; em
relação ao Th*(Figura 45), o coeficiente é de 0,96, ao passo que para o U, esse índice é de
apenas 0,75 (Figura 46).

Apesar de ambos os conjuntos de dados, os terrestres e os aéreos, terem sido
corrigidos, a comparação entre eles padece ainda de uma série de limitações. As principais
são, além da diferença entre os volumes dos cristais, a velocidade da aeronave
(aproximadamente 350km/h) e o fato de que as medidas terrestres são puntuais, enquanto
as aóreas representam uma média de pontos atingidos pelo sensor. Assim, é de se esperar
que os resultados não sejam bem correlacionáveis.

Darnley e Fleet (1968 apud Killeen 1979) construíram perfis comparativos entre dados
espectromótricos terrestres e.aéreos. Nota-se, na Figura 47, que existè uma boa correlação
entre esses dois conjuntos. E importante assinalar que o trabalho foi planejado com essa
finalidade, como um teste na mina de u de Brancroft,, cana<lit. o levantamento aéreo foi
realizado com três detectores de Nal(Tl) de l25xl25mm, instalados em um helicóptero, a
uma velocidade de 40km/h e a uma altura de 90m. Já o terrestre foi efetuado com
espaçamento dc 60m entre as estações, a partir da integração das medidas dentro de uma
área circular com l50m de raio, sucessivamente deslocaãa em relação à linha de vôo.

Como já foi visto,
altura de 150m. Se 1r'

onde:

os dados aerogamaespectrométricos foram corrigidos para uma
- 

À/ - -uh
- rr0 ¡ c

N : contâgem (cps) de cada canal a uma altura h: l50m;

No : contagem (cps) correspondente à altura zero e;

coeflrciente de atenuação atmosfóricâ de cada canal, então: N. : lr| ¿t'r'.

Dados_N-e h para cada canal, calculou-se Ns, ou seja, a radiação, em cps, na
superficie. os fatores que multiplicam o conjunto de dados aéreos a umá aliura ¿e I som
para se obter o equivalente na superficie são: K:2,77157, U : I ,81073 eTh:2,52521.

_ A partir dos dados aéreos, em cps, correspondentes ao conjunto de 138 pont&,
reduzidos à altura zero, procedeu-se à correlação entre as malhas geiadas com as mesmas
características, relativas aos valores, em cps, medidos no ter¡eno. os coeficientes de
correlação foram os scguintcs: K:0,37, U:0,22 c Th:0,52, portanto baixos.

o mcsmo proccdimcnto foi adotado novamentc, clcsta fcita comparando as malhas
quc cnvolvcm todos os dados acrogam acspcctromótricos, rcduziclos à ãltura zcro, com os
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correspondentes, em cps, medidos no terrcno. Os coeficientes de corrclação alcançados

foram os seguinies: K:0,44, U:0,54 e Th:0,37, portanto melhores em relação ao K e

aoUepiorparaoTh.

É evidente que a correlação seria melhor se os dados superficiais representâssem

integração em árèas circulares equivalentes àquelas atingidas- pelo_s sensores aéreos e,

sobietudo, se tais áreas se deslocaisem sucessivamente em relação à linha de vôo, como a
experiência reahzada por Darnley e Fleet (1968).

5.6 MACIÇOS SOROCABA, SÃO FRANCISCO E MoRUNGABA

O item anterior dedicou-se basicamente a um estudo comparativo entre dados

tefrestres e aéreos, através do qual constatou-se que os dados aerogamaespectrométricos
detêm um poder de resolução satisfatório, no que diz respeito à- individualização dos

diversos coìpos da Suíte Intrusiva de ltu. Esse estudo foi efetuado por meio do

mape amento dos níveis de radiação de K, U e Th.

Neste item é desenvolvida uma tentativa de estudo da resoluçâo dos dados aéreos em

relação às fácies e às associações de fácies (unidades de mapeamento, segundo Vlach 1985)

de alguns maciços granitóidés, para a qual dispõe-se de dados geológicos, pctrográficos e

petroquímicos compatíveis com a escala de semidetalhe (1:50.000)'

5.6.1 Dados Geológicos Gerais

Godoy (1989) apfesentou um estudo detalhado sobre os maciços sorocaba e São

F¡ancisco.- Eites áprôsentam formas alongadas segundo a direção NE-SW, coincidindo
com a orientação geral dos dobramentos ãas rochãs encaixantes, e caracÍerizam núcleos

de antiformais.

Tais maciços encontram-se inscridos no Grupo São Roque 9 forary consid crados _por
Godoy (1989) iomo de colocação sin a tardi e tardí a pós-tectônica_à fase principal de
'¿elormaìaò ón + 3, pelo fato de não âpresentarem foliação e desenvolverem uma âuréola

de metamorfismo áe contato que possibilitou a geração de minerais índices bem como
paragêneses metamórficas de fácies mais elevadas.

Os falhamentos transcorrentes, que controlaram os diferentes blocos tectônicos,
continuaram ativos até o fim do ciclo Brasiliano, período durante o qual dirigilam o

posicionamento e a geometria final dos corpos.

No mapa geológico do Anexo XVI I, é nítido o controle tectônico do falhamento de

Pirapora so6re ã parte sul do maciço São Francisco assim como sobre as falhas menores a

nortä. A forma alongada do maciço Sorocaba e sua bo¡da sul tambóm vinculam-se à zona

dc falha dc Jundiuvira, ou a suas ramificaçõcs terminais.
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Godoy (1989) identifrcou, no maciço so¡9c1-þ1, zonas dc falhas transcolrentes que

,.pu.ã- a dorçaó oricntal, com direção ENE-WSW, da porção central, com direção

NE-SW, e esta, por sua vez, da ocidcntal.

A parte oricntal, segundo o autor acima, corresponderia. a um bloco exposto mâis

profundo, caracterizaão for u¡¡u maior homogeneidade das fácies, sendo os granitos 38
porfiróides cinza dominantes.

A parte centrâl do corpo caracteriza-se por possuir, além de um maior número de

falhas, grande variedade de iácies, com predomínio dos granitóides róseos'

O maciço São Francisco exibe seus contatos através de 2onas de falha e apresen-ta

maior homogeneidade de fácies. De acordo com Godoy (1989), seu mape_amcnto foi
ãificultado eñr função das condições de acesso à área, e dessa forma as relações entfe as

fácies foram mais 6em estabelecidas no segmento ocidental do corpo, onde concentrou-se
gi-ã" purt" das análises petrográficas e químicas. Na maior p-orção do corpo _predomina
ima árôa arrasada, que constitìui um planalto entre os contrafortes da serra, Nesse local

verifica-se um solo espesso, associado a uma canga laterítica genelâlizada.

segundo vlach (1985), o maciço Morungaba pode ser dividido em três segmentos

principãis: um a sul; de iorma grósseiramenie retangular, um a nofte, com forma de

iuiul.logtonlo e sepârado do prinùiro por uma lente gnáissica, e ainda um outro de forma

lenticular, com direção geral NE-SVr'.

A orientação do maciço é concordante com as estruturas regiorais que se dispõem

segundo NNE; os contatos óom as encaixantes são prcferencialmente de natureza tectônica.
-OE 

u*u manóira geral, podem ser diferenciados dois grupos de.rochas €ranitóides, com

base em critórios gõológicbs: com megacristais de microclíneo e eqüigranulares.

a) Maciço Sorocaba

Godoy (1989) ¡econheceu 18 fácies distintas no maciço sorocaba e as rcuniu em 11

associaçoei bu uîidud.. de mapeamento, adotando como critério as característicâs

eãài¿gió^ distribuídas segundo o mopa simplificado da Figura 48. os atributos das

ãssocLções podem ser .n.óntrudo. em bodoy'(1989); esse autor distinguiu no maciço três

partes:

. parte oriental

É constituída pclas seguintes associações: porñróide grosseira II, granodiorítica fina e

porfiiítica. Predomina a issociação porfiróide grosseira-ll, composta de monzogranitos
ðinza e exibindo paclrões mineralógicos e texturais homogêneos.

c parte central

É formada pelas seguintes associações: porfiróide rósea III, melaporfiróide rósea II,
pornãio" iãràa, pornróiáe grosseira I e cinia, melaporfir_óide rósea e eqüigranular, alóm

ãa pòrlnítica. Éiedomina a"associação porhróide ró.sca III, sendo bâstante homogônea e

constituída funclamentalmcntc por monzogranitos róscos, com pcqucnas mudanças nas

rclaçõcs dc tamanho entrc os fcÁocristais dc fcldspato potássico c plagioclásio.
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. parte ocidental

Compreende as seguintes associações: porhróide rósea III, porfiróide média ll e

melaporfiróide rósea. Predomina a associaçâo porfiróide rósea Ill, com um comportamento
semelhante ao da parte central, achando-se encoberta a ocste pelas rochas da Bacia do
Paraná e por umå "cobertura cenozoica" extensiva, o que dificultou, segundo Godoy
(1989), o mapeamento dessa porção.

b) Maciço São Francisco

Godoy (1989) reconheceu sete tipos de unidades de mapeamento no maciço São
Francisco. A nomenclatura bem como a divisão da fácies foram balizadas entre os termos
eqüigranular e ineqùigranular (porfiróide e porfirítico), como pode-se observar no mapa
geológico da Figura 48. Já as características das associações podem ser vistas em Godoy
(r eBe).

As fácies porfiróide rósea média predominam nesse maciço, sobretudo na parte cen-
tral; exibem pequenas variações locais no tamanho dos cristais de feldspato potássico e são
constituídas fundamentalmente por rochas de composição sienogranítica.

c) Mqç_fçq Mqrungaba

Vlach (1985) elaborou um estudo detalhado sobLe as regiôes meridional e oriental do
maciço Morungaba, no qual reconheceu 31 fácies granitóides quc agrupou em 2l unidades
de mapeamento ou associações de fácies. Para simplificar o processo, utilizou o seguinte
esquema: melagranitóidcs (uma associaçâo), granitóides a "dois feldspatos" (oito
associações), róseos-acinzentâdos (duas associações), cinzentos (duas associações),
granitóides pirrfrros (duas associações) e granitóides porfiríticos (três associações).

As características principais dos agrupamentos encontram-se descrii.as em Vlach
(1985), cnquanto a distribuição das associações acha-se represefltadâ no mapa geológico
da Figura 49.

¡ associações a sul da lente gnáissica de Joaquim Egídio

As associações mapeadas revelam como caractorística principal o fato de se

distribuírcm de forma zonada. As únicas rochas que, aparentementc, fogem a esse padrão
são as pertencentes às associações cinzenta I, rósea-acinzentada I e, em parte, à associação
dos melagranitóides, todas situadas a leste.

Os granitóides a "dois feldspatos" róseos grossos III encontram-se envolvidos por
granitóides da associação rósea l; externamente distribuem-se os tipos a "dois feldspatos"
róseos da associação Il que, por sua vez, sâo circundados ora pelos tipos a "dois feldspatos"
cinzcntos ora pelos granitóides da associação rósea l.

o associações a leste da lente gnáissica de Joaquim Egídio

Nessa área domina a associação rósca III, com granitóides a "dois feldspatos" róseos
módios II, cm maior númcro na porção ccntral e na borda leste.
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. associações a norte e nordeste da lente gnáissica de Joaquim Egidio

Os granitóides porfrríticos são dominantes e, em menor escala, os tiPos a "dois

feldspatoi"; subordinäd amente ocorrem granitóides cinzentos da associação il, róseos da

assoóiação lll e melagranitóides. As associações porfrríticas acham-se rodcadas por
associações a "dois feldspatos".

5.6.2 Respostas Aerogamaespectrométricas dos Maciços Sorocaba,
São F¡:ancisco e Morungaba

Tomando como base os mapas geológicos simplificados das figuras 48 e 49 assim como

os anexos I, II e III relativos ào K, ao U e ao Th, foram transferidas as informaçõe-s
geofisicas para os mapas geológicos, na tcntativa de se verifica¡ eventuais correlações' E

importanté assinalar que ai móãias (x] e os desvios padrões (o) foram tomados,.para cada

vaiiávcl, de todos os pontos das malhas e não apenas daqueles peftincntes a cada maciço'

5.6.2.1 Maciço Sorocaba

a) Em relação ao K (Figura 50)

r predominância de índices entre aî ]- 1o e ai * 2ø na associação porfìróide
grosscira II, equivalcntes à parte oriental do maciço. Alguns núcleos alinhados
existem, com índices entre at * 2oeal t 3o;

r prcdominância de índices superiores à 
': 

+ 30 (aîomalia) nas associações
porfìróide rósea III, porfìróide média II e porfiróide rósea; esses vaiores reflerem-se

à parte central do maciço;

. a porção ocidental do maciço, talvez pela existência de amplas 
_ 
coberturas, não é

beln óa¡acterizada. É intciessante nòtar a correlação de índices superiores à

x -l 3o, com núcleo da associação porfiróide média II.

b) Em relaçâo ao U (Figura 5l)

r predominância de índices menores que a t nas partes oriental e centrâI, não se

veriflrcancio relações com as fácies;

e predorninância de índices entre a x e a i * lo na parte ocidental.

c) Em ¡clação ao Th (Figura 52)

r predominância de índices menores que a x- nas partes oriental e central, não sendo

obscrvadas rclaçõcs com as fácies. Alguns núclcos aprcsentam índices entrc a x-

ea7 + 16;

o prcclominância <ic índiccs entrc a .1 i lo c a F na partc ocidcntal;
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. predominânciâ de índices entre ax *lo e aî * 2o, coincidentes com a

ãssociação porhróide média II.

5.6.2.2 Maciço São Francisco

Em relação ao K (Figura 50)

nredominância de índices entre a 7 * 1o e a x i 2o, preferencialmente nas

iácies porfì.róìdes róseas médias; entretanto, prcdominam índices abaixo da 
': 

e

entreatea.' Ì lø na parte centro leste;

r observam-se ín<lices entre a 1*2o eaj|;--| 3o em alguns núclcos alinhados

segundo o eixo maior do corpo, incluindo uÌna pequena área anômala'

a)

t

c)

I

predominância de índices superiores à.x + 3o na fácies principal do corpo
(porfiróide rósea média) e na porfiróide rósea;

predominância de indices entre a.î * 2o e a x * 3o nas clemais fácics;

predominância de índices entre a.x l loeax * 2o em pequenas áreas'

Em relação ao Th (Figura 52)

predominância de índices superiores à x + 30 nas fácies porfìróide rósea média

iprincipal), porfiróide rósea, þorfiróidc rapakivi e porfiróide rapakivi média;

predominância de índices entre a F * 2o e a 1 * 3o nas fácies eqüigranular
iósea glossa e eqüigranuiar rósea a módia.

5.6,2.3 Maciço Monrngaba

a) Em relação ao K (Figura 53)

¡ na parte sul dessa suíte verifica-se nítida concordância entre um pâdrão

conc'ôntrico de zonalidade das fácies e um aumento do K das bordas para o centro;

r assim, as associações de granitóides róseos bcm como a associação a "dois

i.ùijutot" rósca I cxibem íñdices superiores à J( * 3d, o que constitui um núcleo

an ô malo;

o envolvendo esse núcleo predominam índices entrc a1 t2o eax * 3ø, relativos

às associações a "dois fcldspatos" rósea II, além dc cinzenta e rósea acinzcntada;

e a porção mais cxtcrna do segmento sul da suíte, com índiccs cntre a .rr- + lc e a

x'+ 2o, é c.lominada pcla associaçâo a "dois fcldspatos" cinzcnta l;

b)

c

a

o

Em rclação ao U (Figura 51)

ct
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o índices entfe a t * 2oesuperioresàJr * 3ø prcdominam no segmento â norte
ãu t.nt. gnáissica de Joaquim Egídio, onde afloram tipos pertcncentes à

associação de grânitóides porfiríticos III;

. na porção nordeste da referida lente prevalecem índices entre a î * lo e a

; it;:.o* u^ núcleo módio entré a " e a I * lø, envolvendo várias

associações;

. nota-se que o núcleo entre a i * 2oeax * 3o, no extremo norteda Figura 54,

estende-se para oeste, incluindo valores maiores que a x + 3o, e predomina no

restante da, suíte, como pode ser observado no Anexo I.

b) Em relação ao U (Figura 54)

. na parte sul do Mâciço de Morungaba observa-se boa concordância entre um
padião concêntrico de 2onalidade dãs fácies e um aumento do U das bordas para

o centro;

o entretânto, em comparação ao K, os índices diminueln rapid_amente a paltir do

..ntro,.obr.tudo pära iortc, ondc 6ominam índices abaixo da * e entrc a F e a

x -l lo;

o no núcleo central, todavia, os índices oscilam entre a t * 2o e são supcriores à

x -l 3o;

r índices entfe a .,(- I 1o e aî * 2o prevalecem na porção norte da- lente qnáissica,

onde afloram tipos pertencentes à aisociação de granitóides porfiríticos III;

o no extremo nordeste da ârea, os índices são superiores à x + 3o. Percebe-se, no

Ancxo II, que tais valores continuam para oeste;

. nas porções leste e nordeste da lente gnáissica, os índices variam desdc menores,
qu. iáo'u 

"t, 
até entre a x * lo e a x= + 3o, nTao se constatando relações nítidas

com as lácies mapeadas.

c) Em relação ao Th (Figura 55)

o na parte sul da suíte verifica-se nítida concordância entre um padrão concêntrico

de åonalidade das fácies e um aumento do Th das bordas para o centro;

r no núcleo central assim como na parte nofte da lente gnáissica, predominam

índices entre aî * 2o e aî * 3o;

. na porção leste da lente gnáissica, prevalecem índices abaixo da x;

o já no extremo nordeste <ja ârea, dominam índices anômalos que se prolongam para

ôeste, envolvendo o restante do Maciço (Anexo III).
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5.6.3 Discussão dos Resultados Obtidos

De acordo com Godoy (1989), tomando como base as disposições das.composições
modais para o granito Sorocaba, as associações granodioríticas e monzograníticas da parte
oriental do maiiço correspondem a vn tyend cálcio-alcalino de médio K2O (normal ou
granodiorítico) . i alvez em função desse fato, os índices aerogamaespectrométricos para o

K sejam mais baixos nâ parte oriental que na central.

Ainda conforne o autor citado, as fácies ou associações de composição mais

sienograníticas e monzograníticas não apresentam uma tendôncia clara, na parte central,
para-a sêrie cálcio-alcalina de alto K¿o ou monzogranítica. De qualquer modo, o mapa
ãa Figura 50 aponta valores anômalos para o K na parte central do corpo.

Godoy (1989) considerou que, sobretudo pâra a parte oriental do maciço,predominam
modelos evoiutivos de mistura de magmas ácidos e mais básicos, com esses últimos mais

bem diferenciados, o que explicaria, ern parte, os graniodioritos e quartzo-monzod ioritos
desse scgmento. Éste,'por suu vcz, correspondcria a um bloco exposto em sua parte mais
profundã, em comparação à porção cential, mais rasa e portanto com níveis erosionais

d istintos.

Embora não seja comum, segunclo Darnley (1972 apud Pascholati 1990), encontrar
anomalias cm granitos decorrcntes apenas do K, como já mencionado, --o aparente

enriquecimento ãm K da porção centrál pode estar relacionado com a grande va¡iedade
de aisociações granitóides mapeadas, podendo o mesmo ter resultado de processos de

diferenciação magmática. Convém lcmbrar que algumas associações aflorantes ncsse

segmento são sicnägran íticas, como a porfìróidè módia ll e a porfiróide cinza l, alóm de

corpos intrusivos tardios pouco cxprcssivos.

Godoy (1989) admitiu que na parte central do maciço dominam -associações 
de

composiçãó sienogianíticas e monzográníticas de alto KzO, apesar das_relações modais não

serem conclusivas, o que parece se refletir nos registros geofisicos do K'

A cont¡adição entrc os dados petrográficos e geofisicos é flâgfante no Maciço São

Francisco. Embóra este seja pouco estudaão, segundo Godoy (1989), os diagramas modais
revclam que as rochas poderiam corresponder à série alcalina potássica, ou mesmo cálcio-
alcalina <ie alto KrO, còntudo certâme;te de composição sicnogranítica e monzogranítica.
O que se observa no mapa da Figura 50 é a prédominância de índices baixos, inclusive
menores que a .l.

Uma explicação possível pâra esse processo poderia estar relacionada com a existôncia

de uma grande área arrasada, onde predominam solos espessos associados a uma canga

limoníticã generalizada, o que atenuaria a emanação das radiações do K. A prescnça de

crosta laterítica, provocand; perda na dctccção das radiaçõcs do K e mantendo índices
elcvados de U e th, loi rcccntemente constatada pela CPRM (1991)'

Com relação ao U e ao Th, os mapas das figuras 5l e 52 são semclhantes.



O maciço Sorocaba apresenta, em geral, niveis baixos de radiação. Apenas no tocante
ao Th registraram-se índices entre a t * lo e ax * 2o, correspondentes à associação
porfiróide média IL

O maciço São Francisco, ao contrário, exibe índices anômalos para o U e o Th. Esses

valo¡es devem ser explicados, aparentemente, pela relativa abundância de mine¡ais
radioativos, todavia não existem estudos que comprovem tal assertiva. Certamente eles
encontram-se vinculados à ampla ocorrência de processos de greisenização e

hidrotermalismo com conseqüente alteração de feldspatos, cloritização e geração de sulletos
tardios. A associação dos processos possibilitou, prefere ncialmente ao longo de fraturas, o
d esenvolvinrento de inúme¡as concentrações de minerais metálicos como wolframita,
cassiterita, galena, pirita e outras registradas desde Knecht (1949).

Finalmente, Godoy (1989) considerou os maciços Sorocaba e São F¡ancisco distintos,
o que é evidente nos mâpâs de K, U e Th.

Embo¡a o Complexo Morungaba constitua um dos maciços mais bem estudados da
árca, a discussão a seu respeito é essencialmente bascada em um trabalho de síntese de
Vlach (1989), sobretudo devido a existir coerência entre as gradaçõcs dos índices de K, U
e Th, como pode-se observar nas figuras 53, 54 e 55 bem como nos grupos de fácies
mapeados (Figura 49). Por outro lado, verificou-se concordância, em especial no setor sul
do Complexo, entre um padrão de zonalidade concôntrica das fácies e os índices dos
radioelementos.

Vlach (1989) rcuniu as associações de fácies defînidas por ele em 1985, em conjunto
com novos dados, da seguinte maneira:

o complexos - unidades compostas por rochas ígneas, parametamórficas e

ortometan]órficas;

r plútons - unidades formadas por unìa ou várias intrusões, relacionadas no tempo,
com paclrão estrutural próprio e contatos em geral simples e contínuos;

. stocks - int¡usões menorcs, isoladas.

O Plúton Arcia Branca (10% em área) aflora a norte das referidas figuras, entretanto,
nos anexos I, II e III, é caracterizado por baixos valores de K, U e Th. Consiste na
unidade mais antiga (6l0Ma), constituída por monzogranitos peraluminosos e

eqüigranulares, scnd o sln a t ar di-cinemáticos.

O Complexo Ouro Verde (l5o/o em área) exibe baixos índices de K, U e Th, apesar
destes serem compostos de variedades sienograníticas, monzograníticas e quartzo-
monzoníticas. Os baixos índices podcm ser explicados pela presença pouco significativa de
minerais radioativos, talvez resultante de inúmcras intcrcalaçôes de metamorfitos dos
complexos Itapira e Amparo.

O Plúton Jaguari (30% em árca) ocorre a oeste das referidas figuras, todavia é

perfeitarlentc caracterizado por índiccs anômalos de K, U e Th nos anexos I, Il e IIl. Os
elet,ados valorcs dcvem ser justificados pela ampla distribuição dc minerais radioativos,
ainda pouco cstudados. E poliintrusivo c petrograficamcnte muito variado, com
sicnogranitos, monzogranitos e granod ioritos.



O Plúton Mcridional indica elevados valores de K, U e Th assim como mostra
coincidôncia entre padrões de zonalidades petrográficas e geofisicas concêntricas.Trata-se
de um fenômeno interessante, o qual exige estudos detalhados da mineralogia radioativa e

da sua distribuição. Além disso, os minerais radioativos deveriam ser quantificados, em

cada fácies, para que se pudesse explicar tâis relaçõcs. Esse corpo exibe grande diversidade
petrográfÌca-e é p-oliin trirsivo, sendo lormado por monzogranitos peraluminosos, biotita-
monzõgranitos, gianodioritos híbridos, sienogranitos e outros tipos de grânitos.

Por fim, o Plúton oriental, mais homogêneo que o meridional, é constituído
predomin antemente de sienodioritos e monzogranitos eqüigranulares róseos, porém
apresenta índices baixos de K, U e Th.

9t)



6 AEROGAMAESPECTROMETRIA REGIONAL

O capítulo aerogam aespectrometria regional compreende a gey$o das ma-lhas e dos

mapas de contorno de K, U;Th e contagem total (CT), das razões K/T¡' K/U e U/Th bem

como do parâmetro F, de toda a área objeto do estudo e indicada na Figura 1. Inclui ainda
uma primeira abordagem de integração desses dados com os geológicos disponíveis.

6.1 GERAçAO DAS MALHAS E DOS MAPAS DE CONTORNO

Por tratar-se de um levantâmento aerogeofisico, no qual a dcnsidade de pontos ao

longo das linhas de vôo (lponto/100m) é cerca de l0 vczes maior que o espaçamento entre
as 

-mesmas, optou-se pela aplicação de um programa' para â gelação das malhas,
implantado no sistem a 

- 
compútacional do Depexi Petrobrás, desenhado para contemplar

naturezas de distribuição de dados como a referida.

Um método bidirecional de geração de malhas, como o utilizado, é baseado em dois
procedimentos básicos, como ilustiado na Figurâ 56. Em um prime iro. passo, os pontos são

interpolados, um a um, ao longo da direção da linha original, gerando valores palâ cada

intervalo regular escolhido, na interscção das linhas da malha com os dados observados.
Os pontos de interseção assim calculaclos são interpolados perpendicularmente aos, per'fts

geofisicos e na clireção das linhas da malha, gerando um valor para cada n6 do grÌd.

O programa pcrmite que se utilizem, então, três opções de interpolação: llrrear, cubic
spline e'Aklma spiine (Figira 57). Existem ainda opções de pré-frltragem dos dados, antes

da geração das mahaì, õu outros filtros para elimlnar uma dada faixa de freqüôncia, se

for o caso.

Tendo em vista que, uma vez definida a cólu1a da malha (500m), os dados serão
amostrados a intervalos colrespondentes ao tamanho da célula, isso resulta na não

reprodução de anomalias com cómprimento de onda inferior a duas vczes a dimensão da

cóiula. 
-Ou 

seja, com uma cólula de 500m, as anomalias menorcs que.l000m não serão

rcpresentadas ia malha, ou o serão de forma distorcida. Assim, para evitar a_interferência
de anomalias com comprimento de onda menor que o dobro da dimensão da célula nas

anonralias de maiores còmprimcntos de onda - fenômeno denominado alias -, ê necessário
aplicar um filtro. Este, pòr sua vez, designado anti alias, é um filtro pas-sa-baixa com

fieqüência de corte coriespondente ao doblo da dimensão da célula, o qual irá filtrar as

anomalias com comprinentos de onda menores que 1000m, como no prescnte caso.
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Desse modo, os principais parâmetros para a geração das malhas foram os seguintes:

o comprimento da unidade da malha - 500x500m;

. direção das linhas da malha - paralela ao eixo x;

r freqüência de corte do filtro anti alias - 0,001 ciclo/unidade de amostragem;

¡ interpolação linear ao longo das linhas de vôo;

. interpolação Akima spline ortogonal às linhas de vôo;

o coordenadas limites coincidentes com os dados originais.

As técnicas aplicadas internacion almente parâ a apresentação dos resultados de um
levantamento âerogamaespectrométrico são diversas. Killeen (1979), baseado em Darnley
(1972), resumiu os vários métodos, ressaltando as vantagens e desvantagens de cada um
d eles.

Neste trabalho foi utilizada a forma corrente no National Uraniwn Resource Evalu-
alion (n*ure), do Departamento de Energia dos Estados Unidos, a qual é baseada na média
como também no desvio padrão e aplicável, sobretudo, em áreas onde a gcologia é

relâtivamente bcm conhecida (Foote e Humphrey 1976 e Saunders e Potts 1976 apud
Killeen 1979).

Potts (1976 apud Killeen 1979) apresentou mapas de contorno de desvios padrões e

das módias e denominou-os mapas de fatores de significância. Esses fatores são múltiplos
do desvio padrão, tanto abaixo como acima da média, e foram considerados por esse autor
como grau de raridade das medidas.

Levando em conta que o objetivo deste trabalho foi estudar a resolução do
aerolevanta mento, com ônfasc nos maciços granitóides, não foram conLornadas as curvâs
abaixo da média, o que constituiu uma limitação, em vinude de não possibilitar o
disce¡nimento de litologias de baixa radioatividade.

Dessa forma, foram gerados os mapas, em escala 1:500.000, de K, U, Th e da CT, das
razões K/Th, K/U e UiTh bem como do parâmetro F:K.U/Th, conforme os anexos I a

VIII.

Como pode ser observado nas pranchas, as curvas selecionadas para contorno foram,
para cada tèma, as de xl2, x, x* 1o, x +20eÍ I 3o, enquanto a elaboração das
èscalas de cores foi no¡teada pelos seguintes intervalos:
0- 1; i>rc+ 10; .i*lo>x*2o; x I 2o > x + 3o;> x + 3ú. As médias
bem como os desvios padrões foram tomados das malhas e não dos dados originais. As
diversas razões como tambóm o parâmetro F foram gerados da mcsma forma que para o
K, o U e o Th não sendo preciso recorrer à divisão ou à multiplicação de malhas.

É freqüente, na literatura internacional, utilizarem-se as ¡azões UiTh, UiK e Th/K;
neste trabalho, contudo, são aprcsentadas as ¡azões UiTh, I(/U e K/Th.

t03



Como pode-se observar no mapa geológico simplificado do Anexo XVII,
aprox.imadamente 5070 da ârea em questão abrange terrenos sedimentares e magmáticos
dã Bacia do Paraná, onde os valores de K, U e Th são muito baixos. Em conseqüência, os

mapas elaborados a partir das razões Th/K e U/K revelaram valores acima da média
praticâmente em todâ a área sedimentar. Por esse motivo, optou-se por inverter as razões,
ressaltando, assim, os corpos granitóides.

É importante salientar que as médias foram calculadas envolvendo todos os pontos
das mallras, para cada tema, e que as anomalias referem-se a essa média, nâo significando,
necessariamente, anomalias strictu senso.

Um procedimento mais adequado seria dividir a ârea em domínios geológicos
conhecidoi e calcular as anomalias em relaçâo a esses compartimentos. Também pode-se

recorrer à análise de agrupamento (cluster analysis), através da qual comparam-se os
grupos com as unidades geológicas conhecidas, e da mesma forma calcular as médias
(background) bem como as anomalias associadas aos mesmos.

6.2 ¡NTEGRAçÃO DOS DAÐOS AEROGAMAESPECTROMÉTRICOS E

GEOLOGICOS

A integração dos dados aerogamaespectrométricos e geológicos foi efetuada tomando
como base os domínios definidos por Janasi e Ulbrich (1985), os quais agruparam os
principais maciços granitóides do Pró-Cambriano paulista, cuja localização é indicada no
mapa geológico do Anexo XVil. Uma das difìculdades encontradas, no sentido de
responsabilizar as diversas anomalias observadas, foi a carência, na litcratura, de estudos
detãlhados, qualitativos e qua-ntitativos, das mineralogias radioativas. Assim, na maioria
dos casos não foram identifìcados os minerais de Th, U c outros acessórios radioativos,
nem tão pouco sua proporção e sua distribuição nos diversos maciços granitóides. Desse
modo, a integração foi procedida da forma mais simplificada possível.

A radioatividade das rochas ígneas, oriunda do U e do Th, advém de três fontes
principais de acordo com a CPRM (1990):

c minerais acessórios moderadamente radioativos;

r mineraisessenciaisfracamcnte radioativos;

r material radioativo, freqüentemente intersticial.

No que concerne ao K, a predominância encontra-se nos alumino-silicatos como os

fcldspatos potássicos c as micas.

Em gcral, segundo Gregory (1960 apud CPRM 1990), a radioatividade total emanada
pclas rochas ígneas é, em média, 40 a 45o/o resultante do Th, 40 a 450/o do I( e apenas 15

a 200/o provcnicntc do U.



Os principais minerais acessórios primários responsáveis pela radioatividade das
rochas graníticas e intermediárias são, de acordo com a CPRM (1990): zircão, spheno,
apatita, allanita, xenotímio e monazita. Existem ainda out¡os como: uranothorita,
thorianita, euxenita, thorita, pirocloro, chevkinita, fluorita, bastnasita e davidita. Pelo fato
de ser mais abundante, o zircão é o principal responsável pela radioatividade nas rochas
graniticas (CPRM 1990).

As variações dos níveis de radioatividade em um maciço granitóide podem ser
decorrentes dos seguintes fatores, de acordo com a CPRM (1990):

maior concentração de elementos radioativos em soluções hidrotermais, tardias,
ao longo de fraturas ou zonas de falha;

conccntração de elemcntos radioativos em pegmatitos marginais;

assimilação periférica de elementos ¡adioativos das encaixantes;

enriquecimento supergênico de elementos radioativos oriundos das cúpulas dos
maciços.

6.2.1 Ðomínio Embu

Os granitóides do domínio Embu loram recentemente estudados por J anasi et al.
(1990), em especial aqueles contidos entre as zonas de falha de Taxaquara e Caucaia. A
Tabela l1 apresenta os parâmetros gerais dos principais granitóides, e a Figura 58, o mapa
geológico simplificado da ârea.

Os granitóides do tipo ltâþevi (monzogranitos), in<licados na Figura 58, reúnem os
maciços de Embu 1 e Itapevi e apresentam valores elevados de U (Anexo II), sendo
anômalos para o primeiro, sobretudo em sua metade nordeste. Essa característica ó comum
também para os maciços de Caucaia e Embu, sugerindo assim uma provável correlação
entre eles. Os demais corpos exibem índices baixos.

Em relação ao Th, valores anômalos são registrados âpenas pâra os corpos de Itapevi,
Embu I e Caucaia, com valores baixos nos demais indicados na Figura 58 e no Anexo
XVII, à exceção daqueles da região de Piedade, com índices pouco elevados. E intcressante
obse¡var que os granitóides anômalos para o Th acham-se intimamente relacionados com
as zonas de falha de Caucaia e Taxaquara.

Os maciços dos tipos Ibiúna/Santa Isabel e Tapiraí (região de Cotia) apresentam
como cârâcterísticas comuns contagens abaixo da média para o U e o Th (anexos lle III).
Já os granitóides do tipo Piedade, apenas parcialmente cobertos pelo aerolevântamento,
revclam valores elevados para o U e o Th.

No tocantc ao K, o traço principal dos grânitóidcs desse domínio é exibir valorcs
baixos, embora aquclcs cm torno cic Picdadc apontem índiccs mais elevados.
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Em mapa genérico sobre os principais corpos granitóides do Paranâ e da regiâo sul
de São Pauio, Wernick (1990) classificou o que denominou "Complexo lbiúna" como
pertencente aos tipos híbridos cálcio-alcalinos (ac), (ab) e aluminosos (3). Essa classifricação
é baseada no método da tipologia do zircT¿o de Pupin (1980) e ilustrada na Figura 59.

É interessante observar que, de acordo com Maurice e Charbonneau (1987), os

granitóides do tipo I, de Chappell e White (1974), manifestam uma correlação positiva
entre o U e o Th, de sorte que as razões U/Th são normalmente mais baixas neles que nos
granitos a duas micas. Tanto o U quanto o Th concentram-se nas partes mais er,oluídas
do magma granítico, resultando em uma radioatividade total elevada, como pode-se notar
no Anèxo IV. Assim, é possível que os granitóides ltapevi, Embu I e Caucaia sejam
classifìcados como dos tipos I ou â magnetita, segundo Ishiha¡a (1981), como é sugerido
no item 7 .4.1 . Para Janasi ¿/ al. (1990), os elevados níveis de U e Th podem ser resultantes
da relativa abundância de allanita e titanita. Outros acessórios incluem opacos, apatita e

zircão; epidoto e fluorita sâo minerais secundá¡ios eventuais.

6.2.2 Domínio São Roque

O domínio São Roque engloba os maciços Sorocaba e São Francisco, pertencentes ao
Itu bett de Vlach et al. (1990), comentados anteriormente. Acrescenta-se âinda que o
último foi classificado de modo distinto pelo método da tipologia do zircão por Wernick e

Galcmbeck (i9S6) e Godoy (1989). Enquanto os primeiros optâram por granitos
mantélicos alcalinos (tipo 6), o outro autor classificou esse maciço como híbrido, de
tendência subalcalina (tipo 5). O maciço Sorocaba foi qualifrcado pelos referidos âutores
como cálcio-alcalino (tipo 4c) e por Wernick ( I 990) como pertencente aos tipos 4c e 5
(híbrirlo subalcalino), aó passo que o São Francisco envolveu os tipos 5 e 6. Jâ Wernick el
al. (1990) preferiram enquadrar o maciço Sorocaba somente no tipo 5.

É provável que as diferenças expostas acima estejam relacionadas com contrastes de
distribuição e conteúdo de minerais radioativos nos maciços: todavia não existem, por ora,
estudos voltados para sua caraclerizaçäo e sua quantificação.

O traço gamaespectrométrico principal dos maciços São Roque e Tico-Tico é o fato
destes serem ãnômalòs para o U (Ancxo II) e abaixo da módia para o Th (Anexo Ill).
Como também possuem K elevado (Anexo I), esses maciços ¡esultaram nas mais
expressivas anomalias do parâmetro F (além de uma anomalia central no maciço
Solocaba), de acordo com o Anexo VIII. Da mesma forma, o mapa da razão UiTh (Anexo
VII) exibe valores elevados para os dois corpos mencionados. O primeiro foi classificado
como híbrido cálcio-alcalino (tipo 4b) por Wernick e Galcmbeck (1986); já r,Vernick (1990)
e Wernick et al. (1990) o reclassificaram como do tipo 4a.

Todos os corpos a leste de São Roque, incluindo o maciço homônimo, foram reunidos
por Janasi e Ulbiich (1985) como sendo pcrtenccntes à Suíte Cantareira, à exceção do
granito Tico-Tico (niuscovita-biotita granitóicle).

Campos Ncto e Vasconcellos (1986) tambóm os agruparam como granitóidcs sin a

tardi-tcctõnicos (suítes Cantarcira c Imbiruçu) c do mcsmo modo scpararam o granito
Tico-Tico.
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O maciço Tico-Tico foi considera.do por Carneiro (1983) como pré-tectônico à sua fase
de dobramentos F2 e possui como acessórios mais comuns granada, muscovita, turmalina
e zîcão. Esse autor rcgistrou a presença de veios pegmatíticos dobrados, associados ao
granito, os quais poderiam encerrar minerais radioativos e, assim, em conjunto com outros
da mesma natvleza presentes no maciço, justifìcariam os elevados índices de U.

O que deve ser investigado são as causas dessas íntimas relações entre os maciços São
Roque e Tico-Tico bem como as difercnças quanto aos demais corpos desse domínio.

O maciço São Roque, a julgar pelas informações geofisicas, deve ser diferenciado em
suas porções norte, central e sul, entretanto ainda não se dispõe de mapeamentos
facio.lógicos detalhados que comprovem essa hipótese.

É interessante notar que Pascholati et al. (1990) referiram médias de 4,10/o, 5,6ppm e

12,3ppm para o K, o U e o Th do maciço São Roque e conrpararam esses valores com os
dados da Suíte Intrusiva de ltu, concluindo, desse modo, que o primeiro é mais pobre em
Th. Essa constatação hal'moniza-se perfeitamentc com os mapas do Th (Anexo III), da
razào U l-[h (Anexo VIi) e do parâmetro F (Anexo VIII).

De acordo com Maurice e Charbonneau (1987), oi granitos não-magnéticos (sórie
ilmenita) de Ishihara (1977 e 1981), ou os do tipo S de Chappell c White (1974), os quais
incluem os leucogranitos a duas micas, peraluminosos, são notmalmenle mais uraníferos
em relação aos toríferos e, por conseqüência, resultam em razôes U/Th mais elevadas que
os outros tipos de granitos. Tais autores âcrescentam ainda que o U eleva-se com a
diferenciaçâo associada à sílica, enquanto o Th decresce, o mesmo acontecendo com o CaO
e o TiO2. Citâm, em adição, que nesse tipo de granito é freqüente a presença de veios de
U e depósitos de U - Sn - W do tipo greisen, os quais fo¡mam-se através de
hidrotermalismo e au tometassomatismo em estágios tardios.

O maciço Tico-Tico pode, então, ser considerado do tipo S, o que parece ser aceito.
O maciço São Roque, ao contrário, segundo Wernick et al. (1990), é muito pouco
conhecido, com exceção da porção situâda nos a¡rcdores do município homônimo,
estudada por Coutinho ( 1953).

Dcssa forma ó dificil, por ora, sugerir uma classificação para o maciço São Roque,
com base apcnas nâs informações gâmaespcctométricas. Entretanto, admite-se forte
componente crustal na evolução magmática do corpo, o que parece caminhar no sentido
da reclassificação proposta por 'Wernick (1990) e Wernick et al. (1990), como do tipo
híbrido 4a, ou seja, no limite para granitos tipicamente crustâis, de aco¡do com Pupin
(1980). Também para esses autores, as câracterísticas gerais do complexo são bastante
semelhantes às dos granitos Mairiporã e Cantareira, embora os dados
gamaespectrométricos scjam distintos, como referido.

Os dcmais corpos, como itaqui, Cantareira, Mairiporã, Taipas, Vila dos Remódios,
Ponunduva, e outros menores observados nesse domínio, âpresentam, em gcral, valorcs
abaixo da média para U c Th.
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Ferreira e Wernick (1989) estudaram o maciço Itaqui através de mapeamento
faciológico e identificaram nove tipos petrográficos principais. Devido talvez ao contraste
de escalas entre os mapas geofisico e geológico (l:500.000 x 1:25.000), a comparação entre
eles fìcou prejudicada. Devc-sc notâr, todavia, com respeito ao K, que a metade ocidental
é mais rica (Anexo I); quanto ao U e ao Th (ancxos II e III), por outro lado, os índices sâo
baixos. Esse maciço foi considerado tardi-tectônico em relação à principal fase de
deformação do Grupo Sâo Roque e classificado como de r,atvreza cálcio-alcalina de baixa
temperatura, pelo método da tipologia do zi¡cão.

os maciços çLqq?rqjr4"e M41ipo¡ã foram reunidos por'Wernick e Galembeck (1986)
nos tipos crustais aluminosos (3) e reclassificados por Wernick (1990) e 'V,/ ernick et al.
(1990) como entre os tipos 3 e 4a.

6.2.3 Domínio Jundiaí

No domínio Jundiaí, os trôs maciços principais são os de ltu, Morungaba e Bragança
Paulista. Os dois primeiros foram enquadrados por Wernick e Galembeck (1986) nos
granitóides híbridos subalcalinos (tipo 5) e cálcio-alcalinos tipo 4b, respectivamente. Para
Wernick (1990), o maciço de ltu envolve os tipos 4c, 5 e 6, sendo mantida a proposição
anterior para o maciço de Morungaba. E possít el que essa diversidade classificatória da
Suíte Intrusiva de ltu esteja ¡elacionada com eventuais naturezas distintas dos diversos
corpos identificados por Pascholati (1990), contudo as relações não são nítidas desse ponto
de vista.

O maciço de Bragança Paulista, com grande expressão em área, apresenta como
ca¡acterística gamaespcctromótrica principal elevados níveis de radiação do Th (Anexo
III); no tocante ao U, os valores predominantes encontram-se abaixo da média e já com
respeito ao K, predominam índiccs tambóm abaixo da média. Na ârea de exposiçâo da
Suíte Catapora, a sul da cidade de Socorro, entretanto, os índices de K podem chegar até
a î * 2o. Para Vy'ernick (1990), o maciço de Bragança Paulista enquadra-se no tipo 4c,
híbrido c cálcio- alcalin o.

É notável, do ponto de vista da resolução do mótoclo, a perleita definição dos corpos
de Itatiba e de outros dois imediatamente a sul de Bragança Paulista. Os três são anômalos
em relação ao K (Ancxo I).

No que sc refere ao U (Anexo II), apenas o maciço de ltatiba apresenta valores
elevados, enquanto os outros exibem indices abaixo da módia.

Quanto ao Th (Anexo lll), somcnte os corpos a sul de Bragança Paulista revclam
valo¡es acima da 'T + 3ø (anomalia).

Campos Neto e Vasconcellos (1986) denominaram o corpo mais próximo a Bragança
Paulista suite granítica Salmão e o outro como pertcncente a um conjunto de corpos,
englobados como suíte granito-migmatítica Catapora (Fl e F3, Anexo XVI I).
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A Suíte Salmão corrcsponde a granitos eqüigranulares e incq üigranu lares cinzas e

róseos além de ¿laskíticos. Foi enquadrada por Campos Neto e Vasconccllos (1986) como
de derivação crustal, podendo corresponder a termos mais diferenciados da série cálcio-
alcalina de alto K.

A Suíte Catapora envolve um conjunto de granitos mobilizados com estruturas
migmatíticas. Aliás, a maior expressão dessa suíte, a de Nazaré Paulista, é perfeitamente
caracte¡izada por valores anômalos de Th (Anexo II), semelhante, pois, àquelas duas
anomalías a sul de Bragança Paulista. Assim, do ponto de vista dos registros do K,-d-o U
e do Th, não existem diferenças entre as suítes Salmão e Catapora. O maciço de Nazaré
Paulista foi classificado por Wernick (1990) e Wernick et al. (1990) como de derivaçâo
crustal, aluminoso e do tipo 2.

Os demais corpos de pequena expressão no domínio Jundiaí, sejam biotita granitóides
ou granitóides migmatíticos, assim denominados por Janasi e Ulbrich (1985) F2, Fl0, Fl I
e F12 (Anexo lX), são caracterizados, em geral, por valores relativamente elevados para o
K, porém mais baixos em relação ao U e ao Th (anexos il e III).

Destaca-se, entrctanto, pela sua maior expressão em área, o maciço de Atibaia, o qual
é definido por elevados valores de K. No que concerne ao U e ao Th, os índices var.iam
desde abaixo da x atê a x * lo. Esse corpo foi determinado por 'Wernick (1990) conio
pertencente aos tipos 4c (cálcio-alcalino) e 5 (subalcalino).

Apesar dos maciços Cachoeira e Terra Nova, situados a SW de Jundiaí, terem sido
reunidos por Janasi e Ulbrich (1985) e Campos Neto e Vasconcellos (1986) em conjunto
corn outros pertencentes ao Itu belt de Vlach et al. (1990), as diferenças
gamaespcctromét¡icas entre o cinturão e os maciços são marcantes. O primeiro foi
classificado como dc derivação crustal (tipo 3), e o segundo, como híbrido, <Ios tipos 4c e

5 (Wernick 1990).

Os maciços Cachoeira e Terra Nova, por fìm, são caracterizados predominantemente
por índices abaixo da média para K, U e Th (anexos I, II e III), portanto distintos dos
granitóidcs que Vlach et al. (1990) reuniram sob a denominação de ltu belt. Vale ¡essaltar
que esses autores os incluíram no mapa da Figura 17, no entanto tomaram o cuidado de
considcrá-los ainda não-classificad os, devido à insufìciência de dados.

6.2.4 Domínio Amparo

Desde o limite setentrional do maciço Morungaba atê a zona de falha de Jacutinga,
preclomina um conjunto de valores elevados para o K, limitado a leste pela zona milonítica
dc Monte Sião e a oeste por rochas pertencentes ao Grupo ltapira (Anexo l). Essa
delimitação coincide com o que Campos Neto e Vasconcellos (1986) denominaram suíte
granitóidc Serra Negra, intrusiva no Grupo Itapira (Anexo XVII).

Para Janasi e Ulbrich (1985), essa faixa elevada de K envolve ortognaisses
lcu coton alíticos e graníticos alóm dc graníticos migmatizados.



É interessante observar ainda dentro da faixa, com relação ao K, um núcleo abaixo
da média, em torno de Serra Negra, que pode representar alguma variação litológica
(tonalitos).

As unidades limítrofes, tanto a oeste (Grupo Itapira) quanto a leste (Grupo
Andrelândia), são definidas por índices de I(, U e Th abaixo da média.

No tocante ao U e ao Th (anexos II e Ill), a Suíte Serra Negra exibe, em geral, valores
abaixo da média, notando-se, porém, contagens mais elevadas para o U no segmento norte,
a sul da falha de Ouro Fino.

A razão U/Th (Anexo VII) em geral é elevada para todo o domínio. Os valores
anômalos acham-se dist¡ibuídos em pequenos núcleos aleatórios, chamando a atenção para
aqueles que se prolongam para nordeste do maciço Morangaba, aparentemente
acompanhando a zona de falha de empurrão (Anexo VII). Comportamento semelhante
verifìca-sc com o parâmetro F (Anexo VIII) e a razão Kl-|h (Anexo IV).

Zonas anômalas para a razão Kl-|h sâo observadas a oeste de Serra Negra e Pedreira
ou ainda entre as falhas de Jacutinga e Ouro Fino.

6.2.5 Domínio Guaxupé

O domínio Guaxupé estende-se ciesde a falha de Jacutinga até o limite setentrional da
área. Pertence ao batólito Pinhal, onde Campos Neto e Vasconcellos (1986) identiflcaram
as suítes graníticas São Sebastião da Grama, granitóide lpuiúna, ortomigmatítica São Joâo
da Boa Vista e granitóide-m angerítica São José do Rio Pardo. Wernick (1990), de forma
generalizada, classificou o que denominou complexo granitóide Pinhal como do tipo 4c.

As rochas do batólito Pinhal-lpuiúna foram estudadas recentemente por Vasconcellos
e Janasi (1989), através de mapcamento faciológico. Para tais autores, a unidade mais
antiga, designada informalmente São José da Prata, é constituída, em geral, por
monzodioritos cinzcntos eqüigranulares módios ou porfiríticos e ocupam cerca de 10% da
árca (Figura 60).

A outra unidade, denominada Ipuiúna, ocupa em torno de 55Vo da área total do
batólito. Difere dos tipos do conjunto anterior por possuir uma composição mais
diferenciada e de caráter uniformemente porfirítico.

Os granitos róseos, com baixo índice de cor, loram reunidos por Vasconcellos e Janasi
(1989), na unidadc Serra do Pau-d'Alho e ocupam cerca de 35o/o da área do batólito. Os
tipos predominantes são biotita-sienogran itos grossos e porfiróides, por vezes
hololeucocráticos. Tambóm são comuns biotita-granitos ineqü igranulârcs médios.

Em relação ao K (Anexo I), as suítes não são discriminadas, prevalecendo ncste
domínio índices clcvados e anômalos. Valorcs âbaixo da módia existem imediatamente a
sul do maciço alcalino dc Poços clc Caldas, coincidcntcs com a suíte ortomigmatítica São
João da Boa Vista, dc Campos Ncto c Vasconccllos (1986).
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Com respeito ao U (Anexo il), nota-se uma laixa anômala, posicionada segundo E-W,
a norte da falha de Jacutinga e a sul de Pinhal/lpuiúna, apresentando, em parte, relações
com as unidades mapeadai por Vasconcellos e Janasi (1989) bem como com as suítes
granitóides de São Sebastião da Grama e Ipuiúna, de Campos Neto e Vasconcellos (1986).
Às demais áreas, tanto a nofte como a sul da refefida faixa anômala, apontam valores para
o U abaixo da média.

Já quanto ao Th (Anexo III),
faixa E-W, com valores anômalos.

6.2.6 Domínio Bacia do Paraná

o comportamento é semelhante ao do U na referida

O segmento da ârea pertencente à Bacia do Paraná exibe, em geral, valores de K, U
e Th abaixo da média (anexos I, II e lll) para as rochas sedimentares bem como pâra as

magmáticas da Formaçâo Scrra Geral.

No que, concerne ao U, entretanto, notâm-se índices elevados predominantcmente
ent¡e Pirassununga e Limeira, com valores anômalos a leste de Leme e a sul de Limeira,
onde, de acordo iom o mapa geológico do anexo XVII, allorarn rochas nagmáticas da
Formação Serra Geral. No entanto, outras ocorrências da Formação Serra Geral, como
aquelas de Aguaí, em torno de Mogi Mirim, a norte de Campinas e Amer.icana além de
out¡as menores, apresentam contagens desde abaixo dax atê entreateax * lø (Anexo
II).

Em relação ao Th (Anexo III), apenas aquela ocorrência a lestc de Leme revela índices
entre a f * 1o e a x l- 2o. As demais indicam valores, em geral, abaixo da .i.

As rochas sedimentares indicadas no Ancxo XVII cxprimem valores abaixo da -Ï.



7 AEROMAGNETOMETRIA

Conforme mencionado no item 5.1, o levantamento aeromagnctométrico foi associado
ao aerogamaespectrométrico de modo que o objeto desse capítulo constitui, além das
correções procedidas nos dados magnéticos, cuja ârea de abrangência ó indicada na Figura
l, uma interpretação qualitativa dessas informações, baseada nos produtos da aplicação
de diversos filtros comó gaussiano, passa-baixa, continuaçâo para cima, redução ao pólo e
susceptibilidade magnética aparente. Inclui ainda breves comentários teóricos sobre a

metodologia empregada e uma tentativa preliminar e simplificada de integração dos dados
aeromâgnetomét¡icos e geológicos da ârea cstudada.

Os fundamentos da magnetometria podem ser encontrados em qualquer livro básico
de introdução à geofisica, enquanto os procedimentos operacionais e as diversas etapas de
processamento dos dados de um levantamento aeromagnctométrico podem ser vistos, por
exemplo, em Ferreira (1982).

7.1 CORREçÕES AEROMAGNETOMÉTRICAS

Anjos e Mourão (1988), após realizarem a reformatação, a crítica dos dados bem
como a correção dos dados criticados, procederam às seguintes correçõcs
aeromagnetométricas:

7.1.1 Correçã,o da Variação Diurna

Tal programa corrige os dados coletados da influência da variação magnética diurna
a partir de registros tomados em uma estação base, nos quais são anotaclos o valor e a hora
em que ocorre uma inf'lexão na curvâ, durante o intervalo de tempo de vôo'

Essas inlormações constituem a entrada do programa de correção da variação diurna,
utilizando o valor módio da estação base, atrar'és do qual a correção é processada.

7.1.2 Distribuição dos Erros - Nivelamento Magnético

Inicialmente a companhia que executâ o ae¡olcvantamento identifica feições
topográficas conspícuas, atravós dc filmes de rastreio, mapas topográftcos, fotomosaicos,
imagens de satólite ou radar, e as correlaciona com as respectivas fiduciais. Posicionadas
as linhas de vôo, procuram-se nos filmes de rastreio os pontos de cruzamento entre os perfis
de produção e controle; quando a identificação não é possível, os pares de fiduciais são
obtidos por mcio de intcrpolaçõcs.



Teoricamente os valores do campo magnético deveriam ser os mesmos em cada ponto
de cruzamento. Na prática, contudo, sempre ocofrem difcrcnças ou crros de cruzamento,
resultantes de:

. diferenças de altitude entre os perfis de produção e de controle;

o imprecisões na identificação dos pontos nos filmes de rastreio;

¡ imprecisõcs na identificação dos cruzamentos, sobretudo quando os mesmos são

interpolados.

O programa de.distribuição de erros visa, evidentemente, eliminar ou minimizar os

erros, procedendo, assim, ao nivelamento magnético dos perfis.

O programa dispõe os dados magnéticos em matr'tz, com o objetivo de. calcular as

diferenças ãe valorei nos pontos de cruzamento. Metade dessa difcrença é atribuída,
arbitrariamentc, ao perfil de produção, e a outra metade, ao de controle.

Através dos valores obtidos no âjuste de retas calculadâs pelo método dos mínimos
quadrados e ponderando o tipo de cfuzamento (calculado - de mcnor precisão e menor
peso - e idcntifrcado - de maior precisão e maior pcso) e o gradiente magnético na
vizinhança da interseção (gradicnte maior, menor pesc), os erros são minimizados.

Normalmente são procedidas entre l0 e l5 iteraçôes, segundo Anjos e lvlourão (1988),
para se obter o melhor resultado. A partir da correção dos pontos de cruzamento, o

þrograma ajusta, por interpolação, os valores intermediários de cada perfìI.

7.1.3 Redução do Campo Geomagnético (IGRF)

Tal correção consiste na subtração do campo geomagnético principal, def,rnido por
uma superficie de 2e Erau da forma: Ax2 + By2 -l- Cxy + Dx + Ey + F' O
programa utilizado poiAnjos e Mourão (1988) calcula os coeficientes da cquação a partir
dos seguintes dados:

¡ coordenadas da origcm Qaßj'ß8"00');
. ano do levantamento (1978,8);

c altitude média de vôo (600m).

Â superficie de 2s é ajustada aos valores do campo principal da Terra, obtidos pelo

International Geomagnetic Reference,eleld (IGRF), em rclação ao ano do levantamento.
lJma vez determinados os coéficicntes, a superficie é extrapolada para diversos pontos da
área.

I
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7.2 GERAçÃO DA MALHA E DO MAPA DE CONTORNO

A malha de dados aeromagnéticos foi gentilmente cedida pela CPRM, Escritório do
Rio de Janeiro, tendo sido gerada pelo método bidirccional de intcrpolação, conflorme
descrito no item 6.1, com as seguintes características:

. tamanho da célula - 250x250m;

r direção das linhas da malha - paralela ao eixo x;

¡ freqüência de corte do filtro anti alias - 0,0O2ciclo/unidade de amostragem;

. interpolação linear ao longo das linhas de vôo;

o interpolação do tipo Akima Splirze ortogonal às linhas de vôo;

r coordenadas lir¡ites - as mesmâs do arquivo da subárea 6.

Anjos e Mourão (1988) aplicaram um filtro do tipo coseno direcional sobre os dados
da malha, da seguinte forma:

L, :l cos' (a - 0 + i, I ,

ondc:

d : direção da componente de Fourier;

ø : direção do filtro (90");

n : grâu da função coseno (0,5).

Essa er.pressão foi empregada com o objetivo de climinar e/ou atenuar ruíclos
direcionais ocasionados, provavelmente, por pequenos dcsnivelamentos das linhas de vôo.

O mapa de contorno foi gerado a partir de uma malha interpolada linearmente com
espaçamento entre os nós de 500m, por meio de um programa disponívcl no
Depex/Petrobrás (Anexo IX). As curvas de isovalores foram selecionadas de 20 em 20n'1,
enquanto que a escala de cores foi construída com intcrvalos de 10 em 1OnT (Anexo lX).



7.3 INTERPRETAçAO QUALTTATIVA - BASES TEORICAS

Para proceder à interpretação qualitativa dos dados aeromagnóticos representados no
Anexo IX, utilizou-se de um conjunto de programas reunidos sob a designação Magmap
(1986), disponível no sistema de processamento do Depex/Petrobrás .

Magmap é um sistema de fìltragem bidimensional, planimótrico, de dados magnéticos
que opera a partir de malhas e no domínio da freqüência. Inclui, de um modo gcral, as

scguintes opçõcs:

¡ susccptibilid adc magnética aparentc;

r derivadas vcrticais de ordem n;

r separação region al/residual incluindo filtragens passa-alta, pâssa-baixa, passa-
banda, Weiner optimum noise, coseno roll-off e outros f,tltros com funções
definidas;

r reduções ao póIo ou ao equador magnético;

. filtros d irccion ais;

o espectros de potência radiais ou direcionais.

O sistema ó aplicado no domínio da freqüôncia, r,alendo-se da teoria dcsenvolvida por
Bhattâcharyya (1966) e posteriormente expandida e aplicada por Spector e Grant (1970).
De acordo com o manual do N{agmap, o sistema foi testado e aperfeiçoaclo succssivamente
durante mais de dez anos, período durante o qual foram testados mais dc cinco milhões
de quilômetros lineares dc dados potenciais âéreos, terrestres ou marítimos.

As bascs teóricas envolvidas no sistema, relatadas a seguir, foram condensadas a
partir do manual do Magmap (1986).

De um modo geral, quando se coletam dados em uma sr.rperficie bidimensional,
passír,eis de representação em planta. é comum reordená-los na forma de malha, com os
pontos espaçados por uma dcterminada distância. os valores de cada nó da malha são
interpolados a partir dos dados observados, atrar,és de um programa qualquer de geração
de malhas. Os dados assim distribuídos podem ser utilizãdos para a confecção de mapas
de contorno, por meio de programas específicos.

No caso de dados de métodos potenciais, dispostos em malha, assume-se que a

superficie pode ser representada por um conjunto de prismas verticais de base quadrada e

a uma profundidade constante abaixo do plano de observação (Bhattacharyya 1966). Caso
sc considere que o tamanho de cada prisma ó o mesmo da célula da malha, então o campo
magnético cm cada ponto (x, y) da rede pode ser assim expresso:

Àr("y) : fl J__-'(x-{, y-ùd(d rt ,



onde 
^T'(x 

- (, y - 4) é a contribuição do prisma localizado no ponto ((,4), para o
campo potencial total do ponto (x, y).

Para o campo magnótico, esse termo é uma lunção dos seguintes parâmetros:

ÄT'(x- t, y - li) : f[x , y; k(1, ry);h(( , q);rc,4);a, b, 1, D, F0] ,

onde:

k : susceptibilidade magnética;

h : altura do plano de observação;

t : dimensão ve¡tical do prisma (t : co no Magmap);

a e b : dimensões x e y do prisma (x:y:tamanho da célula no Magmap);

I e D : inclinação e dcclinação do campo geomagnótico (ambos induzidos);

Fo : intensidade do campo geomagnético total.

Para tornar-se operacional, o Magmap t¡ansforma os dados bidimensionais AT (x,y)
do domínio do espaço para o domínio da lreqüência, utilizando uma versão modificada do
algoritmo de Cooley e Turkey (1965), através da transformada bidimensional de Fourier-:

ÀJ1u,u) : 
Ë Ëot,, n) u-'(*'uY)dxdy ;

. 2 ^--
ar(,u) : (+) J;Jlorr,, ui(ux'v)¿,¿,,

onde u e v são os números de onda nas direções x e y.

Os númcros de onda acham-se relacionados com as freqüências, no domínio do espaço
(ciclos/unidadc dc comprimento), com base nas seguintes expressões:

", - 
a-f.. ^

t: )-f,'

onde:

f,: ciclos/unidadc de comprimento na direção x da malha e

t: ciclos/unidadc dc comprimento na direção y da malha.



No sistema de coordenadas polares, a transformada de Fourier do campo magnótico
total, dccorrente de um prisma, é rcpresentada do seguinte modo:

LJç,g : K(r) . H(r) . S(r, 0, a, b) . o"¡(0) . o(0) ,

onde:

r : (u' + v2)t 12 é a amplitude do número de onda e

0 : ry.(+) é a fase do espectro.

As expressôes acima deixam clara, devido à sua simplicid ade, a razão pela qual o
Magmap opera no domínio da frcqüôncia e não no domínio do espaço.

o7(0) e o,(0) são, respectivamente, as magnetizações induzida e remanente. Como no
Magmap considera-se que o campo ó expresso apenas pelo tcrmo induzido, então:

ÀJ6 o) : K(r) ' H(r) ' S (r, 0, a, b) 'lo'r'(0)21 ,

onde a susceptibilidade magnótica é dada por:

K (r) : 2zFok(r);

Fo : campo geomagnético;

K(r) : susceptibilid adelunid ade de profundidade.

A profundidade ó indicada por:

H(r) : u-h''71 - n-"¡ ,

onde:

h : profundidade do plano de observaçâo abaixo do topo dos prismas e

r : amplitude do espectro.

No Magmap assume-se que t ó muito maior que h, de forma que:

H(r) : ¿- h'

O termo equivalcnte à forma geométrica, ou ao tamanho da fonte, é expresso por:

u(r,0, a., b) : l(sen(ar cos?)lar cos0)l .l(scn(br cos?)lhr cos0)1,



onde a e b são as metades da largura do prisma nas direçõcs x e y, respectivamente,

dadas por:

o?r107 : lsenl - í cos L cos (D + 0)12 ,

onde:

I : inclinação do campo geomagnético;

D : declinação do campo geomagnético.

Para separar feições particulares do mapa magnético, a malha de entrada dos dados
(x,y) é convolvida com um opcrador ou filtro. No domínio do espaço (x,y), a operação de
convolução assume a seguinte forma:

l'Ø ¡Ød(x,y): I I Ar(X-4, Y-ß).L(", ß)dqdþ,
J-ooJ-o.

ondc:

d (x,Y) : dados de saída, fìltrados;

^T 
(X - ù., Y - ß) : são os dados de entrada (campo magnético);

L (o, ß) : fìltro linear.

Transfo¡mando os dados do domínio do espaço (x, y) para o domínio da freqüência
(u, v), por meio da transformada bidimensional de Fourier, tem-se:

D (u,v) : ÂJ (z,v) . a (u,v) 
'

ondc:

D(u,v), LJ (u,v) e a (u,v) são as transformadas de Fourier de ø (xy), Á T (xy) e L (x,y).

lJma vez obtido D (u, v), os dados filtrados da malha de saída são convertidos para
o domínio do espaço, atravós da transformada inve¡sa de Fourier:

d(-ry) : (tl2ù2 l* i- o 1r,u¡ /(* + T\dudv
J-oo J -"o

Desse modo, ê obtida a malha de saída do Magmap para cada filtro selecionado, a
qual é postcriormente contornada, gcrando então os mapas temáticos finais, discutidos a
scgu ir.

Assim, de acordo com a CPRM (1990), as opcraçõcs básicas rcalizadas pclo N'Iagntap
sio cm númcro cìc cinco, quais scjam:



. pré-processamento;

. transformâção Fourier dos dados do domínio do espaço para o domínio da freqüôncia;

o determinação de espectros de potência;

. aplicação dos diversos flrltros;

. transformação inversa de Fourier dos dados do domínio da freqüência para o domínio
do espaço;

c pós-processamento.

O pré-processamento consiste na remoção do trend dos dados do grid, limitando as

amplitudes excessivas e expandindo a malha, a fim de evitar problemas de borda na
transformação Fou¡ier. A expansão é efetuada nas dimensões x e y que não possuam
fatores primos acima de 3, quando então os dados são extrapolados, e os valores
dummies, validados mediante interpolação; ambos ut.ilizam o algoritmo de Burg (1975), de
máxima entropia (CPRM 1990).

O pós-processamento compreende o recorte da malha ampliada para suas dimensões
originais, invalidando os índiccs dummies anteriormente criados, ou seja, atribuindo um
código dc valor não-existente pâra os pontos da malha com dados validados na expansâo
do grid, no pós-processamento (CPRM 1990).

Apesar de ter utilizado praticamente todas as opçõcs disponíveis no Magmap e devido
ao número excessivo de mapas produzidos, foram selecionadas para apresentação apenas
algumas opções que serão comentadâs sucintamente a seguir. E importante assinalar que
todos os procedimentos adotados partcm do princípio de que os dados aeromagnéticos
foram tomados em um plano, ou seja, a partir de uma altitude constante, enquanto os
d ados utilizados do aerolevantamento foram colctados acompanhando a topografìa (altura
média constante de l50m), o que implica erros. Métodos de transformação automática
existem na literatura gcofisica (Henderson e Cordell 1971; Pilkington e Urguhart 1990),
todavia ainda não foram implantados no sistema de processamento de dados geofisicos do
Depex, uma vez que os levantamentos aeromagnéticos sob a rcsponsabilid ade da Petrobrás
são executados apenas em alturas barométricas constantes.

7.3.1 Análise Especfral

Esse foi o primeiro procedimento adotado na malha original de dados (veja item 7.2),
com o objetivo cvidente de apreciar o espectro. A análisc espectral é freqüentemente
empregada como proccdimcnto básico para desenhar outros fìltros, especialmente aqueles
que tratam da scparação region al-residu al, ou ainda para calcular a profundidade ao topo
de uma população estâtística de fontes magnóticas (Spector e Grant 1970). Para tal,
parte-se do princípio de que a distribuição das susceptibilidades magnéticas ó alcatória.

O espcctro de potôncia calculado tcm a scguintc forma:
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P(r) :
^J 

(¡,0)12d0

Já o espectro direcional é estimado através de mudanças nos limites da integral.
Tambóm é determinado pelos incrementos de r, que constituem o inverso da dimensão
mínima expandida da malha, para freqüôncias maiorcs que a de Nyquist da rede.

A fïm de minimizar os ruídos inerentes ao cálculo do espectro de potência, um filtro
pré-whitening pode ser calculado e aplicado, sob¡etudo se a malha for superior a 200x200
células, como no caso da malha adotada (206x397 cêIulas com tamanho de 500m).

O relatório de saída exibe, na primeira coluna, o núme¡o de onda (ciclos/metro); na
segunda, o logarítmo natural da energia; na terceira e quarta colunas, as estimativas de
profundidades das fontes com base em três ou cinco þontos do espectro; já na última,
encontra-se o número de dados (u, v) quc foram envolvidos para se calcular o espectro
correspondente.

O espectro de potência resultante das fontes é uma linha reta, cuja inclinação
(coeficiente angular) negativa seria proporcional à profundidade das fontes.

A Figura 6l é uma representação parcial e sìmplifìcada do espectro, na qual notam-se
duas quebras acentuadas em torno das freqüências 0,000046 e 0,000176cic1o/m. Isto
significa dizer que as profundidades médias das fontes profundas e intermediárias
situam-se respectivamente cerca de 6,5 e 2,0km, enquanio as rasas indicam concentrações
entre 300 e 900m. Considerando que a profundidade do embasamento, próximo da ârea
estudada, acha-se em torno de 1,3km (Cordani et al. 1984), a freqüência de corte
selecionada para o planejamento dos filtros de separação regional-resid ual foi a de

0,0001 T6ciclo/m.

7.3.2 Separaçâo Regional-Res¡dual

7.3.2.1 Filt¡o Gaussiano

O filtro gaussiano é um operador de separação regional-residu al, aplicado sobre os
dados originais da malha. O resuitado desse processo ê uma distribuição gaussiana dos
dados de saída.

No domínio da freqüôncia, o operador regional apresenta a seguinte forma:

[,",=",

fg(r) : ex' (- t2¡ 2o2¡
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onde:

: magnitude do número de onda e

: parâmctro que determina a largura da função (desvio padrão no domínio da
freqüência).

O operador gaussiano residual, por suâ vez, é assim representado:

fg(r) : 1-exP (-r2l 2a2)

No caso do Anexo X, representâm-se apenas os resultados da aplicação do filtro
gaussiano regional, com um desvio padrão de 0,000l76ciclo/m, com o objetivo de visualizar
as fontes profr.rndas.

7 .3.2.2 Filtro Passa-Baixa

A utilização do filtro passa-baixa representa as anomalias de grande comprimento de
onda e visa a distribuição das fontes profundas.

O programa simplesmente aplica um ftltro cut-off nos dados de entrada, no domínio
da freqüência; utilizou-se a freqüência de corte de 0,000176ciclo/m, para que fosse
produzido o mapa do Anexo XI.

Como era de se esperar, os produtos da aplicação dos filt¡os gaussiano c passa-baixa
são bastantes semelhantes (compare anexos X e XI).

7.3.2.3 Filtro tle Continuação para Cima

O fìltro de continuação para cima gera uma malha de dados magnéticos em um datum
situado a uma distância qualquer do plano de observação. E um método que,
basicamente, reduz os efeitos de fontes rasas e ruídos oriundos de altas freqüôncias e traduz
as fontes profundas ou ainda informações mais regionais, embora não utilize o espectro de
potência para definir os parâmctros do filtro.

No domínio da freqüência, o opcrador tem a seguinte forma:

-hrt ulfl : e '

r

a



onde:

I-, (r) : operador linear de continuação;

h : altura de continuação, em metros acima do plano de observação;

(u2 ¡ vz¡t tz : amplitude do número de onda'

No presente trabalho foram selecionadas as seguintes alturas âcima do plano médio
de observação (150m): 850, 1850 e 4850m, equivalentcs a 1000, 2000 e 5000m acima da
superficie média do terreno. A observação simultânea das três pranchas (anexos XII, XIII
e XIV) revela que, além da atenuação do sinal com o incremento da altura, o padrão geral
das estruturas é mantido, significando que as principais continuam em profundidade.

7.3.3 Filtro de Redução ao Pólo

O flltro de redução ao pólo transforma o campo magnético total da ârea de
observação para a inclinação geomagnética de 900 e considera que todas as anomalias são
causadas apenas por indução. Nesse sentido, o filtro restaura as anomalias maqnóticas
di¡etamente sobre os corpos causadores, removendo os efeitos da inclinação.

No domínio da freqüência, o operador é representado da seguinte forma:

F rp (0) : lsen I-i cosl cos (D * 0)l -2 
,

onde:

I : inclinação magnótica da área estudada;

D : declinação da ârea estudada, relativa ao eixo x;

0 : tg-l(ulv) : fase do espectro.

Um corpo teórico situado no equador magnético constitui uma anomalia idêntica
àquela que sèria obtida no pólo magnótico, apresentando-se, todavia, invertida (im_agem

dé espclho) com relação à amplitude. No pólo essa anomalia corresponderá a um máximo
e, no equador, a um mínimo sobre o topo do corpo, com as nresmas amplitudes relativas'
A assimetria da anomalia reduzida ao pólo ou ao equador ó, portanto, função apenas do
mergulho do corpo (considera-sc sempre a magnctìzação induzida).

Os frltros de redução ao pólo ou ao equador são complexos, uma vez que as

componentes de fase e amplitude são independentes (separadas). A componente de ampli-
tude ó função da inclinação magnética, ou seja, à medida quc a inclinação diminui, a am-
plitude de anomalias de corpos orientados segundo N-S também decrescc e desaparece no
èquaclor magnótico. Assim, a componente de amplitude do filtro de redução ao pólo, para
anomalias dc corpos N-S, é infinita no equador magnótico.



Para amenizar esse problema, o Magmap limita a aplicação da componente de am-
plitude abaixo de uma determinada inclinação (20" default).

A redução ao pólo é essencialmente um filtro inverso, sendo altamente instável para
inclinações próximas ao equador magnético. Essa instabilidade provoca uma amplificação
das feições que possuem srrike magnético N-S.

Tendo em vista que a área cstudada situa-se em regiões de latitudes magnéticas
relativamente baixas, foram efetuados diversos testes, variando o parâmetro da fase desde
30 até B0', com intervalo de 10'. Atrar,és da análisc visual das djversas opções,
selecionou-se aquela com 0 :60"; o parâmetro 0 controla a amplitude do filtro, ao mesmo
tempo que preserva a fase nas baixas latitudes. No Anexo XV encontram-se os resultados
obtidos.

7.3.4 Susceptibilidade Magnética Aparente

Tal programa gera um mapa de susceptibilidade aparente das rochas c assume, como
para os demais operadores, que as fontes envolvem um grande númcro cle prismas verticais
homogêneos de basc quadrada, coincidentes com os nós da malha.

As susceptibilid ades magnéticas dos prismas são calculadas, considerando que a
diferença entre a intensidade observada do campo e o valor geomagnëtico em cada ponto
da malha é igual à soma das anomalias magnóticas induzidas naquele ponto, por todos os
prismas. o método também supõe que todas as anomalias magnóticas são causadas por
indução, e os corpos são verticais; parte ainda do princípio de que o bedrock ë

magneticamente homogôneo em todos os prismas. O termo aparente deve-se à imposição
dessas limitações. Tal procedimento é aplicávcl apenas sobre dados magnéticos residuais
(removidos do IGRF).

A transformada de Fourier de um prisma, como já referenciado, é função dos
seguintes parâmetros:

¡ susceptibilicl ade magnética;

o profundidade ao topo;

o dimensão vertical da fonte;

r geometria ou tamanho da fonte;

. fator direcional (campo magnético e magnetização).

Para produzir o mapa de susccptibilid ade aparcnte, aplicam-se os seguintes
procedimcntos:

)



¡ continuação para baixo até o topo rochoso;

o redução ao pólo e remoção do fator diferencial;

o remoção do fator geométrico;

¡ remoção do campo geomagnético total.

O operador linear resultante, no domínio da freqüôncia, ê cxpresso por:

r-"*, (r, 0) -. l2nr-o e-h, . "tlÏ'uå#u, . "4u!r'r!;l'au' .o2r1o¡1-r ,

onde:

'+@ 
: lsen I- icos I cos (D + 0)f 2

l *\este trabalho, utilizou-se uma profundidade de 200m abaixo <ia altura méclia de vôo,
que foi de 150m; ou seja, optou-se por uma profundidade méclia de 50m abaixo da
superficie, a fim de calcular a susceptibilidade aparente.

O índice de 200m é empregado pelo operador de continuação para baixo. Para
proceder à redução ao pólo, o ângulo de fase escolhido foi dc 60', uma vez que este já havia
sido testado.

No processo de continuação parâ baixo, todas as partes da transformada são
acompanhadas nesse sentido, amplifìcando, assim, os sinais. Quando a profunclidade das
fontes causadoras é variável, ou nâo é conhecida, esse processo resulta cm muitos ruídos
de alta freqüência, os quais devem ser eliminados aplicando-se outros filtros.

No caso do mapa do Anexo XVI, os dados de saída foram suavizados através de um
programa de média ponderada, disponível no sistema de processamento do
Depex/Petrobrás.
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7.4 TNTEGRAçÃO DOS DADOS AEROMAGNÉTICOS E GEOLÓG¡COS

A integração dos dados aeromagnéticos e geológicos foi realizada através de domínios,
os quais coincidem, em parte, com aqueles referidos no item 6'2. Essa mudança decorre
do fato dos mapas aeromagnéticos ¡essaltarem as falhas coÍn claÍeza, possibilitando, desse

modo, que a compartimentaçâo tectônica seja visualizada.

Assim, optou-se por elaborar um mapa de interpretação aeromagnótica qualitativa,
em escala l:500.000, posteriorniente reduzido e apresentado na Figura 62, qte
praticamente reunisse as principaís informações dos diversos mapas filtrados bem como
dos mapas geológicos.

7.4.1 Domínio Embu

O domínio Embu, localizado a sul da zona de falha de Taxaquara, caracteriza-se por
exibir, sobretudo no mapa de contorno do campo aeromagnético (Anexo IX)' faixas
anômalas lineares dispostas scgundo NE e refletindo clarâmente as falhas ou zonas de

falhas aí existentes.

É interessante observar as nítidas relações entre o padrão aeromagnético e a proposta
de disposição dos diversos corpos granitóides, de Janasi et al. (1990) acompanhando os

falhamentos (Figura 58) na forma aparente de "camadas". Assim, são bem deñnidos,
tambóm nos maþas de redução ao pólo (Anexo XV) e de susceptibilidade apârente (Anexo
XVI), os granitóides considerados por esses autores con]o dos tipos Itapevi e Piedade
(blastomiloníticos e a duas micas). Estes apresentam, de acordo com o Anexo XVI e a
Figura 62, susceptibilid ad e elevada, o que sugere a possibilidadc de poderem ser reunidos
em um grupo dè granitóides a magnctita, segundo Ishihara (l9Bl), mesmo que não se

disponhá de medidas de k em rochas e tão pouco da porcentagcm em volume de magnetita.
Paia confirmar essa hipótese, seria necessário que fossem preenchidas todas as

câracterísiticas indicadas em Ishiha¡a (1981), através de estudos petrográficos e

petroquímicos detalhados. É válido observar ainda que índices baixos de susceptibilid ade
parecem refletir as rochas enca.ixantes, pertencentes ao Complexo Embu'

Os demais mapas âcromagnóticos de separação regional-resid u al exprimem, em geral
o padrão tectônico observado em superficie.

Os granitóides dos tipos ltapevi e Piedadc foram considerados por Janasi et al. (1990)
como srz-orogônicos (650Ma) e talvez do tipo I de Pitcher (1982).
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7.4.2 - Domínio São Roque

O domínio São Roque, disposto entre as zonas de falhas de Taxaquara e Jundiuvira,
e caracterizado, normalmente, por anomalias positivas, reprcsentadas no Anexo IX. Talvez
por ser constituído de cunhas supracrustais, com metassedimentos situâdos entre as fácics
xisto-verde e anfibolito, o padrão de falhamentos da Figura 62 encontra-se mais associado
aos limites tectônicos dos diversos corpos granitóides do domínio.

O mapa de redução ao pólo (Anexo XV) é o que melhor define os contornos dos
.diversos corpos granitóides como os de ltaqui, Cantareira, São Francisco, Mairiporã,
Sorocaba, etð., tambóm ressaltados no mapâ de susceptibilidade aparente (Anexo XVI) e

na Figura 62.

Observa-se, no mapa bem como na fìgura referidos acima, que os maiores valores
coincidem com o segmento oriental do maciço de Sorocaba, o que corrobora a

compartimentação verifìcada por Godoy (1989) e já constatada pcla análise dos dados
a"rogam a"sp..irométricos. É possível que esse segmento, em comparação com índices
semelhantef de k em corpos do domíniô Embu, pertença a um grupo de granitóidcs a

magnetita, de origem profunda (crosta inferior/manto supcrior). A parte ocidental' ao

contrário mais rasa, pode ser produto de contaminação ou mistura de magmas envolvendo
segmentos crustais mais superficiais.

É interessante observar, no Anexo XVI, que o maciço São Roque apresenta núcleos
dispersos de elevada susceptibilidade, o que pode indicar variações de fácies, como já
sugerido pela análise dos dados de espcctrometria gama; entretanto, são necessários ainda
mapeamentos faciológicos a fim dc confirmar essa hipótese.

Em geral, as rochas encaixantes possuem índices de k menores que as granitóides' o
que é espcrado também das litologias predominantes nesse domínio.

7,4.3 Domínios Faixa Alto Rio Grande e Nappe de Empurrão Socorro'Guaxupé

Um mapa tectônico simplificado da porção sudoeste de Minas Gerais e lcste de Sâo

Paulo é apreientado na Figura 63. Nele observam-se as áreas de exposição da_ Faixa AIto
Rio Granãe e da Nappe de Empurrão Socorro- Gu axu pé, além de outros domínios que se

encontram fora da área de interesse do presente estudo.

O mapa geológico do Anexo XVII bem como o de interpretação aeromagnética da
Figura 62 mosiramiom clarcza que os limites da Faixa Alto Rio Grande são perfeitanrente
coincidentcs com os contornos de um domínio magnético, no qual predominam anomalias
positivas, sobretudo nos mapas de separação regional-resid u al (ancxos X a XIV).

Por outro lado, os tcrrcnos pertenccntes à Nappe de Empurrão são caracteriza.dos,
nesscs mapas, principalmcnte, por anomalias negativâs.
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As anomalias positivas mais intensas constitucm vm trend nordeste que tangenciâ â

cidade de Socorro, ôompreendend o, talvez, o limite orientâl dos terrenos autóctones. Outro
limite característic'o é o îorte truncamento aeromagnótico que coincide com a zona de falha

är lu."ii"gr, a norte. O limite oriental é definido por anómalias submeridianas, também
coincidentãs com falhame ntos de empur rão. Jit â assinatura aeromagnótica <io limite
meridional é perturbada pela intrusão do maciço de Morungaba.

O mapa de susceptibilid ade magnética aparente (Anexo XVI) exibe. índices baixos no

domínio dös terrenos'cla Faixa Alto Rio Grande, dando a impressão de que os menores

acompanham seus limites; os índices correspondentes aos terrenos da nappe' pol outro
ii¿o,'sao mâis elevados. Nesse domínio oÃ maiores valores encontram-se associados a

coipbs granitóides como o de Bragan_ça Paulista, ou a rochâs de alto grau metamórfico
.otÄo oi charnoquitos. Os elevadõs índices de susceptibilid âd e_ magnética aparente dos

grànitóídes de Biagança Paulista vem co¡roboral o seu cnquadramento como do tipo â

magnetita ou I.

Confo¡me já mencionado, a elaboração do mapa de susceptibilidade -magnética
aparente padece de uma série dé limitações. Na tentativa de avaliar as informações geradas

aitãmatióamente, foi assiualada, na Figura 62, a localização de sítios,_ nos quais foram
realizadas medidas cle susceptibiiidade magnética no Laboratório de Paleomagnetismo do

instituto Astronômico e Gebfisico da Unfuersidade de São Paulo (IAG-USP)' mcdidas

estas indicadas na Tabela 12, exttaîda de Ferreira (1982). Na Tabela l3 encontram-se os

dòis conjuntos de dados, no's quais nota-se que não sucecle uma correlação numôrica

perfeita entre os índices medidos de k e os respectivos intervalos calculados. Todavia

irt".b.-g que existe uma cefta relação qualitativa entre os dois glupos, sendo a mais

;ítida entre;s sítios DB-84 e DB-72,'onde ocorre acentuado contraste de susceptibilidade

aparente, representado no mapa do Anexo XVI'
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DB-84

DB-'72

DB-108

DB-I IO

LC-421

LC-108

FM.02

FM.O3

FM-04

LC-327

FM-04

LC-80
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0,0t2
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(1)
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I,t-1,5

I,5-1,9
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I,r-1,5

I,5-1,9

1,5-r,9

I S-' ?

t,5-2,3

I,l-1,5

(2)

Tabcla l3 - Comparação entre as medidas de susceptibilidade magnética em rochas
(coluna 1) e as susceptibilidades aparentes calculadas â partir de dados aeromagnéticos
residuais (coluna 2) (veja localizaçâo dos sítios, Figura 62).

Para melhor ilustrar essa correlação, foram rcpresentadas na Figura 62 as áreas com
elevada susceptibilid ad e magnética aparcnte, onde observa-se que os sítios com maiores
índices de k medidos no laboratório acham-se inseridos (sítios DB-72; FM-05; LC-80).
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7.4.4 Domínio Bacia do Paranâ

O domínio Bacia do P aianâ ê caracterizado, do ponto de vista aeromagnético, pela
presença de um grande número de anomalias com pequenos comprimentos de onda e

grandes amplitudes (alta freqüôncia), reflexo das rochas básicas da Formação Serra Geral.

A interpretação da análise espectral revelou que as fontes rasas distribuem-se desde
a superficie até profundidades máximas da ordem de I,7km, com as maiores concentrações
entre 300 e 900m. A profundidade do embasamento alcançada pelos poços l-AS-l-SP e

I-PGI-SP foi de 1334 e 1229m, respectivamente; esses poços situam-se a ocste da ârea
estudada e são balizados pela continuidade da zona de falha de Jacutinga em direção à

bacia, scgundo Co¡dani et al. (1984). Dessa forma, considerando a freqüôncia dc corte
vtilizada (Figura 60), conclui-se que os mapas de contorno das fontes profundas muito
provavelmente reflctem o embasamento da Bacia do Paraná na ârea estudada.

O mapa de interpretação aeromagnética da Figura 62, no domínio da Bacia do
Paraná, foi baseado essencialmente nos mapas filtrados dos anexos X, XI, XII e XIll.
Partindo da parametrizaçâo aeromagnética dos terrenos aflorantes na Faixa Alto Rio
Grande e na Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, a Fþura 62 ê uma tentativa de
interpretação da continuidade desses terrenos sob a bacia. E nítido, nos mapas filtrados,
a forma de cunha erosiva assumida pelos limites entre os terrenos de elevada e baixa
susceptibilid ade, o que parece ser característica colnum quando se observam mapas
geológicos regionais, como o da Figura 63.

Outra feição intercssante observada em todos os mapas aeromagnéticos é a

coincidência entre a borda erosiva da Bacia e as lalhas que a âcompanham, como a de
Campinas (Cavalcante et al. 1979) e as demais indicadas nos mapas geológico (Anexo
XVll) e de interpretâção qualitativâ (Figura ó2).

Finalmente, são assinaladas algumas áreas no mapa de interpretação aeromagnética,
no domínio da Nappe, com elevados valores de susceptibilidade, como aquela em torno de
lndaiatuba a qual, mesmo sendo praticamente encoberta por scdimentos, é bem controlada
pelos índices de k do sítio LC-80 (Figura 62 e T abela l3). Desse modo, é possível que essa
área constitua um maciço granitóide a magnetita, semelhante âqueles maciços de Bragança
Paulista.

É intcressante notar que o provável maciço de Indaiatuba e o maciço de itu (Figura
62 e Anexo XVI I) exibem contornos alongados scgundo NE, sugerindo que os mesmos
tenham sido controlados pela borda tecrônica da Bacia do Paraná, representada pela falha
de Campinas, assim comõ, aparentemente, outros pertencentes ao cinturão de ltu na área
estudada.

139



I TNTEGRAçÃo oennl Dos DADos cEorislcos E ceolóclcos:

PRINC¡PAIS CONCLUSOES

A comparação numérica entre os dados espectrométricos terrestres e aéreos da Suíte
intrusiva de Itu ¡evelou-se insatisfatória, uma vez que não foi planejada para esse fim.
A razão básica do insucesso foi resultante do fato de que as medidas terrestres são
puntuais, enquanto as aércas representâm a média dos pontos atingidos pelos sensores.
Para se obter uma correlação satisfatória, seria necessário que os dados superficiais
representassem uma integração em área circular equivalente àquela atingida pelos
sensores aéreos e que a mesma se deslocasse sucessivamente em relação à linha de vôo.
Talvez uma tentativa de integração espacial, utilizando os mesmos dados, tivesse
alcançado melhores resultados.

Entretanto, considerou-se satisfatória a resolução dos dados
aerogamacspectrométricos, respaldada na densidade de informação, em comparação à
terrestre, no tocante tanto à perleita definição dos contornos da Suíte quanto à
discriminação dos diversos corpos, através do rastreamento das contagens de K, U e

Th.

O confronto, mesmo simplificado, entre os dados âerogamâespectrométricos e
geológicos dos maciços Sorocaba, São Francisco e Morungaba, mostrou que é possível
discrirninar, dentro de cada corpo, segmentos distintos ou unidades dc mapearnento em
níveis de semidetalhe. Os exemplos mais notáveis foram as diferenças entre os maciços
Sorocaba e São Francisco, esse último com elevados índices de U e Th além de
mineralizações associadas, e a coincidência entre um padrão de zonalidade concêntriÒa
das fácies, sob¡etudo do plúton meridional do maciço de Morungaba bem como um
aumento dos níveis de radiação de K, U e Th, a partir das bordas para o cehtro.

No domínio Embu, registrou-se uma boa compatibilidade entre os corpos granitóides
dos tipos Itapevi e Piedade, especialmente aqucles que acompanham as zonas de falha
de Taxaquara e Caucaia, e os elevados índices de U e Th. A correlação com dados
geológicos e petrográficos sugeriu a possibiblidade desses corpos serem reunidos em um
grupo de granitóides do tipo I. O fato deies possuírem susceptibilid ade aparente
elevada, sobretudo aqueles a nordeste de Ibiúna e Piedade, sugeriu a sua inclusão no
grupo de granitóides a magnetita. O padrão aeromagnético residual indicou, de forma
clara, a disposição espacial dos corpos granitóides.



No domínio São Roque, o principal traço aerogamaespectromótrico acha-se
relacionado com os maciços São Roque e Tico-Tico, em virtude destes apresentarem
elevados índices para o U e baixos para o Th. Em conseqüência, cxibem expressivos
valores da razào tJ lTh assim como do parâmetro F. Esses dados confirmaram que o
maciço Tico-Tico pode ser classificado como do tipo S ou a ilmenita. Embora admita-se
uma significativa contribuição crustal, a ausência de estudos geofísicos, geológicos,
petrográficos e de mapeamentos faciológicos por ora não permite o perfeito
enquadramento do maciço São Roque. O enriquecimento do U em relação ao Th
encontrâ apoio também em dados gamaespectromótricos terrestres preliminares. Por
outro lado, dentre os diversos mapas aeromagnéticos hltrados, o de redução ao pólo foi
o que melhor representou os contornos dos vários maciços granitóides. A detecção da
zona de susceptibilid ade magnótica apârente elevada no segmento oriental do maciço
Sorocaba, além de corroborar a compartimentação geológica, sugeriu que essa porção
pode ser considcrada como pertencente ao grupo de granitóides a ntagnetita, de origem
profunda. Em contraposição, a parte ocidental, mais rasa, talvez seja produto de
contaminaçâo de magmas oriundos de segmentos crustais mais superhciais, de acordo
com idéias correntes.

Nos domínios Jundiaí e Amparo atestou-se ntais uma vez a resolução do mótoclo
aerogamaespcctrométrico, através da perfeita defìniçâo de corpos granitóides com até
2,5km de diâmetro, como os de ltatiba e outros dois a sul de Bragança Paulista; os trôs
são anômalos em relação ao K. Quanto ao U, apcnas o de Itatiba apresenta valores
elevados, enquanto os outros dois exibem índices abaixo da módia. No tocante ao Th,
ao contrário, somente aqueles torpos a sul de Brag:ança Paulista revelam contâgens
anômalas. Isso significa, em primeiro lugar, que o corpo de Itatiba é distinto dos
demais, e estes são semelhantes entre si. Mais ainda, os dados mostram que a razão
U/Th ó elevada para ltatiba, o que pode indicar uma origem crustal. Os outros dois,
a sul de Bragança Pâulista, podem ser considerados como do tipo I, de"'ido às suas
baixas razões U/Th. Por outro lado, o mapa de contorno do Th define claramente as

áreas de ocorrência dos granitóides entre Socorro e Bragança Paulista, os quais, por
sua vez, delineiam áreas equivalcntes, com elevados valores dc susceptibilid ad e

magnética aparente, e por ossa razão podem ser reunidos em grupo de granitóides a

magnetitâ ou I. Por fim, não foram verificadas diierenças gam aespectrométricas entre
as suítes Salmão e Catapora; além disso, obscrvou-se quc as características geofisicas
dos maciços Cachoeira e Terra Nova são distintas daqueles granitóides pertencentes
ao cinturão de ltu.

No domínio Guaxupé, coincidente com a exposição de te¡renos pertencentes à Faixa
Alto Rio Grande, a característica espectrométrica principal é a existência de um
cinturão com elevados valores de K e baixos de U e Th, coincidentes com a Suíte Serra
Ncgra. As unidadcs limítrofcs (grupos Andrelândia e ltapira) são caracterizadas por
baixos índices dos radioelementos. os dados aeromagnóticos definem muito bem esse
compartimento, no qual os índices de susceptibilidade aparente são baixos. No batólito
Pinhal, as relações entre os níveis de radiação e as fácics não são nítidas; predonrinam
índices elevados de K e Th. Contudo, constatou-se uma relação entre a exposição do
batólito Pinhal/lpuíuna e uma faixa anômala dc U, posicionada scgundo E-W.

No domínio Bacia do Parana, por fìm, o que chamou mâis a atcnção foram anomalias
de U a lestc dc Lemc e a nortc dc Limcira, aparentemcntc associadas, de acordo com



o mapa geológico, a soleiras da Formação Serra Gcral. Como os teores de U e Th são
baixoi em rochas básicas, é possível que as referidas anomalias constituam uma
formação superficial ou crosta-ferruginosa enriquecida em U, a qual se concentrou
nesse local devido à sua mobilidade; essa área anômala talvez seja proveniente do U
de rochas graníticas ou folhelhos da Bacia do Paraná (Formação irati?). De qualquer
modo são necessárias verificações de campo.

Do ponto de vista aeromagnético, com respcito aos domínios Faixa Alto Rio Grandc
e Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, os mapas filtrados foram de grande va1ia,
visto que, a partir da parametrização desses terrenos no embasamento exposto, foi
possivól inferir o arcabouço tectônico do embasamento oculto sob sedimentos e lavas
da Bacia do Paraná. O procedimento automático de geração de susceptibilid ades
magnéticas aparentes, a partir de dados aeromagnéticos resíduais, foi considerado
satisfatório, balizado que foi por medidas de k em amostras de mão. Outro aspecto
ímportante foi o reconhecimento de uma borda tectônica na Bacia do Paraná,
Iocãlizada ne ârea estudada, ondc se encontra- a maioria dos corpos granitóides pós-
tectônicos relacionados com o cinturão de ltu. E possível, assim, que essa zona de falha
condicionadora dos maciços granitóides, vrna vez reativada, possa ter influenciado a

seclimentação da Bacia do Paraná. Para confirmar tal hípótese, é preciso investigar as

respostas dessa suposta ocorrência presente nos pacotes sedimentares relacionados com
as fascs de maior atividade tectônica da bacia.

Finalmente, a aerogeofisica revelou-se efrcaz na caracterização de vários maciços
granitóides, distribuídos em ampla área bem como no esboço da compartimentação
tectônica clo embasamento. Também os mêtodos utilizados, apesar de suas
características de reconhecimento (1:500.000) mostraram um poder de resolução em
nivcis de semidetalhe (1:50.000), permitindo, desse modo, a discriminação de tratos
interiores em cada maciço assim cómo conseqüentes relações com as fácies granitóides,
em termos da distribuição de K, U, Th e k (s usceptibilidade magnética). Os resultados
dos levantamentos aerogeofisicos podem ser aperfciçoados atrar'és de estudos das
mineralogias radioativa e magnética, contribuindo, assim, para a classificação dos
granitóides e para o estudo de suas potencialidades metalogenéticas.
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