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Êste trobolho opresento os resultodos. dos estudor råbr" o prospecção georíjico do,s o"o'
rencios de ferro situodos no foixq No"vo Ero - ltomqrondibo. no centro-le<+o "l^'F.+;-
renc tos

do. de Minos Çerois

O trobolho mois recente tôbt" o geologio desso ár"o ," de.ve'o.pflug (19ó5).. Êru" À"'
tor considerd que os rochos gná'issicos que'constítuem o foixo Novo Ero - ltomorondibJ
pertencem em porte.à Sórie Minos,' ou moís porticulormente, à.foii", Guonhães ¿rr*
sárie e, em pàrtå; à Série pré-Minor. H;, no'entonto, diversos indlcios de que se'
troto de umo'únicci unidode esfrotigráfico, possìvetmente o fot¡es Gronhõ"r-¿"-i!ri.
Minos, definidq por Pflug.

RESUMO

Os estudos geofísicos forqnt efetuodos ein qlgrro, ár"o, do porte sul dolfoir,o .Novo
Ero -'ltomorondibo, mqs, os conclusões tirodos são uál¡do, poro tádo o região, pois.
que os corpos de itobirito mogñetltico existentes nesso foixo opresentom corocterlst,"oo I
litolágícos, estruturois. e comportomento mognético semelhontes.

'O presenfe trqbolho teve por'obietivå corocterizor os rétodo, geoflsicos mois'odequg
dos à prospeeção dos ocorrâncios de ferro doquero foixo.

lvlognetometrio
¡1r

Itomarond ibo,

De uc6rdo com. seu podrão,crs o.nomolio, rognáticos rororn clossificodo ^

riqs:o(l ) tipo-co.râ, ' 
{z) r;.-B;-;rp".-nçg 

" ,(gl ripo-conso. Esso "'lli,lri;iti"i'gronde importáncio do pönto:de vistq åo åpticobi'lidode do método . màgnet.oméir¡"o no
pesquiso doquelos iozidos de ferro

Forqm reolizodos levontomentos mognetomátricos em 4 locois do porte sut do foixo No
vo Ero - ltomorondíbo: Boo Esperonço, Liberdode, Cuité e Crrr¡olq. Os resultod*¿áJ

no , centro-leste

.¡
¡l

do

ses levqntqmentos sõo dkcutidos no presente..trobolho. Suo principol
permitir troçor os contornos dos oôorráncio's de ferro em tempo muito
serio necessilrio se fâsse usodo quolquer outro ,,národo a" p.friro.

Esto

O levqntomentooeromognebmétricoexecu.todo pelo Componhio Vole do Rio Doce no foixo
compreendido entre Novo Ero e Guonhães. detectou 

"Ër"o 
de 20 onomoliosmognéticos,

quose todos correspondentes o corpos de itobirito mognetltico. Alám disso,ouxiliou no
froçodo dos grondes linhos estruturois do áreo sobrev-oodo.

contribuição foi
mois curto doque



E letrorresist iv idode

Do ponto de visto do método de eletrorresistividode,
./principois nos oreos dqs ocorrencios de ferro do foixo

O gnoisse decomposto é o estroto mois espåsso e o gue opresento os menoresvorioções
de resistividode. Groços o essos corocterfsticos do terceiro estroto gue se tornou possl
Vel o dþticoção do método de eletrorresistividode, pois åle funciono como um rrf.t.J
to condutor de espessuro !tinfinitot, poro qs duos primeiros comodos.

Os dois procedimentos principois do método de eletrorresistividode forom empregodos:
Sondogem Elárríco e Cqrto de Resistividode.

solo (condutor)

formoção ferrlfero (resistente)

gnoisse decomposto (condutor)

gnoisse sõo (resístente)

podem ser distinguidos 4 estrotos

Novo Ero - ltomorondibq:

A eletrorresistividode complemento o mátodo mognetométrico fornecendo novos dodos
Poro o troçodo dos contornos dos iozidos e c¡crescento um outro elemento importonte à
ptospecçõo doquelos iozidoss o espessuro do solo e do formoçõo ferrífero.

O estudo em coniunto dos dqdos de mognetometriq e de eletrorresistivídode,oliodo
conhecimento geológico do região, permitem reduzir consideràvelmente o tempo,
esforços, os custos operocionois e os riscos fínonceiros dqs pesquisos.

3
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Emboro conhecidos desde longo doto, oté recentemente pouco interåsse despertorom poro os minerodores os numerosos ocorránc¡os de.minério de ferro tocolizodos oo longodo foixo Novo Ero - ltomorondibo, no centro-leste do Estodo de Minos Gerois(fig. ï),em foce dqs enormesr rg{e^,rvog do euodrilátero Ferrífero.

Nos útt¡mos onos, porár, o componhiq Vore do Rio Doce (c.v.R.D.) teve luo oten
ção voltodo poro oquelos ocorråncios, por diversos motivos:

o) o excepcionol qull¡dode do minário
oceitoção no Exterior;

I

rN TRODI.JçÄO

b) o necessidode de oumentor suos reservos de minério de
cente dos exportoçães;

c) o possibilidqde de oproveitomento de seu pessool técníco e de seus próprios eguípu
mentos e meios de tronsporte poro o desenvolvimento dos novos ár"o, a" ,in"roçõJ.

De foto' otgumos o"or,ånciqs de ferro dq foixo Novo Ero - ltomorqndibo,; como, porexemplo, os ðe Boo Esperonço, Líberdode, cuité e currioto _ se locolizom ;;;,de 30 quiláme*os do tronco principot do Esrrod" d" ;"rr; ut-;r;-"tnos, de propriedode do CVRD' gue serve de escoodouro pora o mínário produzido 
". oiruir. 

-0"","iî
ro, onde o CVRD tem suos moiores iozidos 

'-'----

A fim de qvotior, no mois curto prozo porrLr"l, os recursos em minérío de ferro doquelo foixo, o GVRD decídiu-se por um revontomento oeromonn"ro,nlrr,"..; ;;;äfo de. uio.".os previsões dos resultodos dependiom, no entonto, do conhecimento dos,corocteristicàs mognåiicos dos mínários de ferro.

o qutor teve o oportunidode de reolízqr os primeiros ensoios dé mognetometrío noquelo regiõo' em dezembro de 1967. segundo conste, nenhumo outro tentotivo de oplj
"oção 

dos métpdos geoflsicos fåro onteriormente emp,reendido no .áre¿

Poro testor o oplicobilidode do mátodo e prever os resultqdos do levontomento oero_tronsportodo forom reotizodos estudos no ár"o dq:Jozido Boo Esperonço qr" é o ocorrencio de ferro mois conhecido do foíxo Novo Ero - ltomorqndibo. Alé; o,*.,-;ï

existente no Jozido Boo Esperonço, de gronde

t.t

q
r,

ferro em foce do ritmo cres



dições mognetomátricos forqm efetuodos no* áruo, dos iozidos couá e
tuqdqs no Distrito mineiro de ltobirc.

r-octulzecÃo DA FAtxA
NOVA ERA - ITAMARANDIÊA

t.2
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os resuttodos dásses ensoios indicorom vários problemos porc¡ o prospecçõo geofísico,osquois mereciom um estudo mois ocurodo não ró d" interásse ocqdámico, mqs petos implicoçães econámicqs que tois estudos teriom no orientoçõo dos futuros pesguisos o ,"/rem fettos nq oreo

Groços o o'"i1io recebido do Fundoção de Amporo t pesquiso do Estodo de sõo pou
lo o outor påde otplior os estudos empreendidos. Arém do método,"r""k-;";

'pregou-se grovimetrio e eletrorresistividode. Êste últ¡ro mostrou-se 
"r""0","";;;;;/,.t 

' .utit como metodo de prospecção dos iozidos tipo-Boo Esperonço.

um perfil grovimétrico tevontodo nq porte norte do iozidq do corå ocusou um olto''grov¡métriçg de +10 mgol. Aindq que o mátodo grovimátrico posso ser de grond" .ñdode poro o prospecçõo dos iozídos de ferro,,preferiu-se preteri-ro oo, orrroJ;;;-_;;;
netometrio e eletrorresistívidqde - porque o oplicoção do grovímetrio 

"rig" u, l";;;tomenfo topográfico de olto precísão, o que on"ro e: torno muito moroso 
", 

;";;;;mento. o relåvo ocidenrodo dos áreos dos iozidos e orredores consriru; þrrér1;-;tor contrJrio oo 
"rprågo de grovimetrio. 

vvrre'r" 
,

A Foixo Novo Ero - ltomorondibo

A fuixq Novo Ero - ltomorondibo se locqlizo o leste do porte meridíonol docordilheiro do Espinhoço, no centro-leste do Estodo de Minos Gerois., oproximodomente 
""r;os meridíqnos de 43ol5t e 42"45'e os porolelos l7oso, e 19o50, (fíguro l), Ao sul,situo-se o cídode de Novo Ero e'qo norte, ltomorondibo, enquonto Guonhões ocupo posíçõo centrol dentro do foixo considerodo. o distrito ferrlfero de ltobiro, o noro"rtJde Novo Ero, é considerodo porte do Quodrilátero Ferrlfero (Dorr e Borboro, l9ó3),,

.tA óreo opresento 
'ulávo ocídentodo, montonhoso,e é drenodo pelos tributários do RioDoce que desíguo no Oceono Atlántico.

,t

{t Do ponto de visto geolágico, o

mqiorio dos referåncios, o lgumos
crições locqis. Forom ensoiodos,
grofíco regiono I .

foixo Novo Ero - ltomorond¡bo á pouco conhecido.A
dos quois dotom do sáculo possodo, limito_se o des
no entonto, olgumos tentotivos de correloção 

".troñ
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A publicoçõo mois otuot e mois completo råbr" o geologio do região se deve o pflug
(19ó5)' Neste excelente trobolho, Pflug, oplicondo os conceitos de mudonço de fot¡ese de zonos metomórficos, påd" prouor que o série Minos (Dorr et ol,lgs7,p.22)tem
umo extensõo muito moior do que foi gerolméntesuposto.,

o

Mociço ¡ F<ícies Diomonlino ¡r-ããilffinr,a",s.Fronciscol - litã¡¡iJl'-"'"''tt"'"""1

I rraernlros

AEENITOS EcöNö[õùe'naoos -*a

E= ARGILITOS Et_ _ I GRAUVACAS

Fig. 2 - Disrribuição dos^folies nq Sárie Minos,seg. Pflug (1965 , pp. 32 e 33), modificoJ;:-'

.\:*È_-=

:".\:1\--r-:--:\\\\\\ \\\\s\\:\\--\\



Pqro Pflug, o regiõo fornecedoro de sedimentos, durohte
estoñib situodo no otuor bocio do Rio são Froncisco (fig.
;òontinentol ter-se-iom desenvolvido três zonos de fácíes:

Estos zonos de fócies indicoriom umo evoluçõo de
tol poro sedimentös de geossinclinol.

A dcies
cruzodo e pelos conglomerodos, otinge

A dcies lrobiro,

Diomontíno, corocterizodo por

dcies

fqc ies

fo c ies

t.5

o deposição do Sárie Minos,
2). Ao redor ' dáise núc{eo

A fácies Guonhâes

Diomontino

Itqbiro

Guonhães

e micoxistos, possui

. Posíção Estrotigráficq dos Gnoisses e Micoxistos

com potentes itob¡r¡tos, tem de l0 o l5 km de lorguro.

Em seu mopo geolágico, pflug (19ó5,
tencentes à Sár¡e Minos dos gnoisses

rios indícios, no entonto, de que se

com sedimentos eugeossincrínois, hoie representodos peros gnoisses
mois de 100 km de lorguro

oreios bem clossificodos, colt estrotificoção
ote 100 km de lorguro

sedimentos de plotoformo continen

I ?) Pf lug (r 9ó5, p . r g) o firmo rexruo lmenre: "á d ¡ríc ir
Ze, o Série pré-Mino, do Sárie Minos quondo esto
dorr. Em outro trecho, pflug (19ó5, p.30) escreve:
rindo-se à Sár¡e Minos) não forom pesquisodos e os
dodos rt .

2?) As grondes linhos estruturois mopeodos
e micoxistos, solução de continuidode

proncho) distingue os gnqisses e micoxistos per
e micoxisros do Série pré-Minos (fíg. l). Há;
troto de umo mesmo unidode estrotiglfico:

distinguir no cc¡mpo, com certe
últ¡ro rombém á snoissificJ
"os gnoisses e.micoxistos (refJ
qmostros oindo'não forom estJ

por Pflug não sofrem, no ár"o dos gnoisses
oo possor de umo unidode estrotigráfico po

tf



ro outro. No entonfo, é conhecído o
pté-Mino, (Dorr er ot, lgï7, p. lS).

Por outro lodo, como q série"Mínos opresento mois de 10.000 metros de espessuro no regífro de Guonhães, oindo segundo.pfrug (rg6s, p: .3r), á ¿¡rí"iì 
";;;;o Presenço' todo o lodo, dessos dro, sár¡"s, ,-"r 

"uo"o," 
ir,í"r""tos verficois degr,onde reieífo."

3?) os ítobiritos, rochos corocteríiticos do séríe Minos,,ocorrem em váríos locoís noporte sul do'foíxo Nbvå Ero - ltomorondíbo. No présente trobolho, são relotqdos-esfudos feífos nos iozídos de Boo Esperonço, Líterdode, cuíté e curríolo (fig.l)tådos encoixodos em rochos gnáissícos, os.quoís forom mopeodos ool ,rt"n 
"oro pàJtencenrei à Sárie pré-rMin*

'o levontomento"oeromognetométríco reolízodo no foixo compreend¡dq entre NovoEro e Guonhões e relotodo no copítulo ll.i do-pr"r"nte trobolho,î"0""" 
"':îïtåncio de duos dezenos de onomolíos mognétÍcos (o moiorío delos correspondem ocorpos de irobíríros) cuios corocrerísr¡"o, ,ão ,;" *ti.r;";;-;"irr", ,rpo. ,"rem tódos cqÚsodos Por corpos formodos 

"r "ono,oões 
idånti"or.'Dirì"ítmente, ,.Jchos ferríferds gue' por hípótese, se oríginossem duronte o deposíção, do sé.il'pté-Mino', teriom coroc+erísticos mogné¡"o, semethontes oos ítobíritos do séríeMinos

t.6

díscordåncío enrre o Séiie Minos L o Séríe

4?') Os gnoisses e micqxistos de tådo fo¡xo
mo ídode rodíomérrico: 500 milhões de

. lq áreo no. chomodo foíxo orogåníco do
Ebert (1962) 

- 

-

umo outro determinoção rodiomátri"o do ídode de gnoíise proveniente do JozídoBoo Esperonço confirmou plenomente oguelo idode.-a ¿"t"iri""ta 
"t 

reolizodono l'oborotório de Geocronorogío do universidåde de são pouro.

Em vistd dos orgumentos ocímo enumerodos, o outor do presente trobotho prefere consÍderor gue os gnoisses e mícoxistos constituem umo ,ó ,"to"o"-"rr*tør,";: ;;rù.ïmenfe, o fácies guonhães definido por pflug (1965, p, 33)

N'ovo Ero - ltomorondíbà opresentom o.mes
onos. ðordoni et ol (19óg) incluem ;;
Poroíbo, usondo o denominoção aoao pJ



Finq lidodes do Presente Trobo lho

As finolidodes do presente trobolho forom:

l?) lnvestigor e corocterizor os rétodo, geofísicos mois odequodos à
ocorrencios de ferro do foixo Novo Ero - ltomorqndibo.

2P) Relocionor os vontogens proporêionodos

ção doquefos ocorråncios.

. Agrodec imentos

A eloboroçõo desto tese só

entidodes

Ao Professor Pierre Rená Tqltosse, devemos o estlmulo duronte o eloboroção do presen
te trqbofho e suq colobotoção direto no coleto e interpreução do, dodos ¿".*rirri"î
dode, temperoturo e pH dos águos que circulqm no áreo do Jozido Boo Errron;; 

';
em ltobirq

os geólogos e engenheiros do componhío Vole do Rio Doce demonstrqrom invulgor e:pírito de colobo'oção, pondo à nor* disposição todos os documentos necessários poro
eloboroção dåste trobolho. os Geálogos Jori Edrordo Mochqdo e wqnderlei de Rui
Beisegel ocomponhqrqm e orientorom o outor nos trobolhos de compo diversos vázes. Ti
verhos oportunidode de conhecer diversos probtemos relqcionodos com o geologio ¿o l
reo estudodo em díscussões com os Geólogos Domingos Drummond rårr.r, .¡orj atuú¡o
Vosconcellos, Amílcor souto Jorge e Ricordo A. c. Figueiredo. o Engenheiro de Mi
nos Guilherme Gosollq forneceu-nos dodos concernentes oo trobolho d" prorp""n;" d;
Jozídq Boo Esperonço. Recebemos voliosos informoçães e dqdos ,ábr" onátir", qrí,ni"*
e teor de mognetitq dos rochos por porte do Engenheiro-Qulmíco Edson Ribeiro Teixei
ro.

foi possível groços

, A -  ,pelo emprego desses métodos

1.7

prospecçõo dos

o coop.roção de numerosos pessoos e

no Prospec

O colego Umberto G. Cordoni, diretor
FFCL do USP, gentilmente determinou o
Jozidq Boo Esperonço.

científico do Loborotório de Geocronologío do
idode roä¡omátrico de um gnqisse do áreo do
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os senhores Kiyoshi Kodekoru e oswoldo R. oboto, olunos do curso de Geologio dousP., reolizorom os experiåncios de eretrorresistivídode em ¿r*," ,"ouzido.

De olto votio foi o o'"flio finonceiro prestodo pelo Fundoçõo de Amporo o pesguisodo Estqdo de Sõo pqulo no eloborqçõo do presente tese.

A tôdos os pessoos e entidodes mencionodos, opresentomos sinceros ogrodecimentos.

ô
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"
 
tv\AGN ETOMETRIA 

. 11. 1 - Introdu<;;o 

~ c1~ss ica a opl icccco do rnetodo magnetom~trico no pesquisa de jazidas de ferro e 

conside ra - se uma fa se necess~ria an tes do prog rama <; ; o dos furos de sondage ns e dos 

ou rros me ios trcd ic ionc is de p~ospe c <; ;o. 

I 

Neste ca pi t ulo sao fornecidos todos os elemen tos que caracterizam a aplicabilidade-da 
"'	 _ . A 

magn e tometria como metod o para a prospeccco das ocorre nc ia s de fe rro do faixa Nova 
,	 

Era - Ita ma ra nd iba. tv\a is expl icitumente, es tudci-se os va nta ge ns, as limitocoes e os.	 . . 
- I	 _ 

custos o pera c iana is do pros pe ccco rria g ne tome t ri ca e m compc rocc o com a prospe ccco , .
 

convenc iono I.
 

A lguns e studos. fora m e fetuados nos ja z ida s de fe rro "do di stri to de Ita bi ra . Refer;ncias 
- , ~ ~ 

sao feitas ta mbem a outras jazidas do Q uadr ilate.ro Fe rrife ro . · 

11.1 .0 - Pa droes das Anoma lia s tv\agn~ticas 

I 

Uma de s pr ime ira s preocupocoes foi a de class ificar a s ocorrencias de miner io de ferro - -	 ,~	 ~ 

do regiao e.studada , na o do ponto de vis ta petrografico , mine ra logico ou ge netico,rrtls, 
- I

do ponto de vis ta da prospe c<; a o ma gne tome tr ica.
 

, ; - . , ....
 
o cri ter io e sco lhido para .a c lossiflcccco foi 0 padr;o das a noma lia s magneticas. Esse 

- ,	 . 
padra o e de finido 

~ 

pe la 
. 

intensida.de e pela forma das anoma lias, as quais, por sua vez, . 
I .	 _ 

de.pe ndem do contraste de suscept ibilidade magnetica, das estrunlrosvd lstr ibulcco e pr~ 

fund ida de des rocha s envolvidas. 

Existem tre s t ipos bem distin tos de podroes de anoma lia s (fig.3) nar'egi~oemestudo: 

1 '?)	 Anoma lias fipo-Ccue., produz idcs pelos corpos de itabiritos e hematitas das jazidas 

situadas no Distrito de lrcblrc . 



29) Angmoliqlt tipo-Boo Esperonço,' produzidos pelos corpos de hemotitq e
mognetíticos do foixo Novo lro - ltqmorondibo.

3?) Arylolios tipo-congo,
congo,

boso, 1963, p. 7,

, princiipolme.nte. Os nrolodos,' (vide definição, por exemplo,q¡ OJ;;;
a 7A\ *^-Li.- --^-r . ' !

qTgL produzidos pelos depósitos superficiois de minário deferro,

ó) tombém podem ser incluídos nessc¡ cotegorio.
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(3) tipo-congo.
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Hó muitos outros tipos intermedíários de
te poro o- compreensão do prospe"çõo e
ficoçõo,*¡, 

"loborodo.

lntensidode dos Anomolios

As onomolios tipo-couá 
'ão menos intensqs gue os onomolios típo-Boo Esperonço e ti

Po.cqngo.Acomponenteverticqldosonomoliostipo-Couå'"ffi.ooä
gomos' enquontd que esso componente comumente otinge mois de 20.000 gomos nos onomolios tipo-Boq Esperonçq e tipo-congo

Essos intensidodes podem ser âcirmente expricodos em
t¡to dqs rochqs-considerodos (tobelo l).

podrões

poro o

ll.3

de onomolios, mos serio inconseqüen
interpretoção dos resrJltodos ,ro 

"lorJ

umo dos corqcterlsticqs dqs ocorråncios de ferro do foixo Novo Ero - ltomorqndibo é o

:'::,.*"t láoj: 
em mognefito, do^ ordem de r0 o 30o/o. As iozidos dehemorirodo euoqrrrotero r-erritero roromente contem mois de so/o em ,éd¡o de mognetíto.

o que despertou, no entonto, moior interåsse, foi o foto de certqs congos - os chomodos congos ricos (víde definição, por exempto, em Dorr e Borboso, i"r[r,r.r); _;;
rem qltomente mognátícos, com teores em mognetito do ordem de r0% " ;;:;.¡r";to não porece ter sido mencionodo ontes por nenhum pesquisodor. Nem r"";r;.;;
dq o mecqnismo pelo quor se dá o concentroção de mognetito nos 

"onnor.

. T"gt de À¿lognetito dos Rochos

o

O cåmputo do

do.

A seporoção rognético o portir dq omostro
toís de mognetito em estudos microscápicos
ocorretom erros olám do 

"rpurddo.

funçõo. do teor ,ádio de mogne

porcentogem de mognetito em minério de

prèvioment" roldo o, o

com luz refletído, olJm

ferro e umo operoção delico

contogem dos cri:
de trobo lhosos,



TABELA I

TEoR DE MAGNETTTA cALcuLADo A pARTIR DA ANÁLtsE eulM,ao o, ,"oEM AMOSTRAS DE ,T¡INÉNIO DE FERRO O¡ VÁNIAS LOCALIDADES
DO CENTRO DE MINAS GERAIS

Mino Coso do pedrs
Dístrito de Cbngonhos

Ouoarángulo Novo Límo

Quodrángulo D. Bosco

N? de
Ordem

Quodrongu los Mon levode
e Pirocicobo

.Jozido Boo Esperonço

Irobiríto
Itobirito
Irobirito

9
t0
ll
12
t3
t4
t5
l6

11.,4

Itobirito
Itobíriro
Itobirito
ItobirÍto

Itobirito
Itobirito
Itobiríto
Hemotito
Hemotito
Hemotito
Hemotito
Hemotitq

f ,ó (o)

4 (b)
<t (b)r6)

Jaz'tda do Couâ
Itobíro

7G)
troços (c)
troços (c)

4 (c)

Exce

(')
(b)

20
2t
22
23
24
25

to (o), (b), (") e- (d), os onálir",

Hemotito
Hemoiíto
Hemqtito

ses. GUILD (1966) o. 124ses. GAIR (1962) p. 37

24 (d)
6 (d)

r0 (d)
0 (d)
0 (d)
0 (d)
0 (d)o (¿)

Hemotito
Hemotito
Hemotito
Hemotito
Hemotito
Hemotitq

Hemotito
Hemqtito
Hemotito
Hemotito

24
24
l5

l3
l6
23
17
t4
l9

Congo ricq
Congo rico

fèÍtos no Lobororório de Orí;,-1*;
(q) '"g. JoHNSON (1e62\
(d) ses. REEVES Ae66i

t6'
16
17
4t

c.v.R.D.
p.3l
p.29,33



il.5
^ No Tobelo I são fornecidos o, ,"orur, 

"r fro, de mognetito nos hemotitos, itobirifos e congos de diversos locolidodes. os teore, d" rofnetito forqm cqlculodos o po;
1'

tir do cont",do 
"r Feo dos rochos, usondo-se o retoçõo:

(FeO)X3,2 = (FerO4)

Ê's. mátodo de corcuror o teor em mognetito, no entonto, não é o mois correto emvisfo dos dificuldodes poro se determinor quìmicomente o teor de Feo.

Poro contornor essos dificuldodes, foí desenvolvido um instrumento (o ,,sotmogontr) 
noLoborotório de peiquisos Outokumpu Oy de Helsingue, Finlándio¡ ccrpoz de fornecerem openos I minuto o conre'ido de mognetitq de umq omostro de mináriode ferro. oprincípio dásse'instrumento boseio-se no foto^do rárno qu" qtuo nurno omostrq corocoda num.qmpo mognático, em certos circunstá"",or,:"rt;:*rcionor à porcentogemdemoteriql mognático no omostro. Dètolhes sõo fornecidos em Lourilo (1964).

sendo o mognetitq o mois importonte constituinte o qfeior oco dos rochos, forom sugeridos muitos reroçães quontítotivos
rognétí"o. K de umo rocho e seu teor em
mognetíto. Existem qpenos dodos experi
mentqis. Johren (19ó3)encontrou o ,egri;-
te reloção (fis. 4):

K - O,OOiló Vl,39un¡dodes C.G.s.

onde V é o por".ntogem, em volume, de
mognetito

íbilidode

o
Desso reloçõo pode-se tiror
conc lusões:

l9 como os onomolíos rognáti"os òres- Frg: 4,:.Retoção er¡t1e susceptibilidode
cem ràpidomente com o qumento no 

mognetico e conteúdo de..màgnetito,
, , 

-' - ---" " vv'rr=Irr(r no seg. Johren (19ó3):
conteudo de mognetito, nesse porticulor, os ocorråncíos de ferro do foixq No

suscepribilidode rognáti
entre q susceptibilidode

os segu intes I t- r1 to ¡öo
7O EM VOTUME DE MAGNETITA V



vo Ero - ltomorondibo do mois fovoráveis

iozídos do Quqdrilátero Ferrlfero.

29) A hemotito' q'" é o minerot mois comum dos formoções ferrlferos estudodos,ofeto
muito pouco o íntensidqde de mognetizoção totol dos rochos, pois suo oção corresponde openos àqueto de um corpo com menos de rolo, ", uorur":;";;"";
to conforme pode-se observor no fig.4. conseqüentemente, os l.,"ror¡*, ;;;;de mognetito opresentom onomolios mognétícos relotivomente peguenos e podemser
completomente moscorodos pelo efeito rognático dqs congos que os recobrem.

. Formo dos Anomolios

As onomolíos tipo-co'å ,õo suqves e omptos e se distínguem fàcitmente dos onomotíostipo-B* Esperonço e tipo-congo.

As congos' Por couso do distríbuição 
"oóti"o dos blocos de hemotiio e itobirito que oscontituem' codo quol funcíonondo como peguenos írã, p"rronentes, opresëntom um relåuo'nognét¡"o completomente irreguror, em,,dente-de-serro,,.

il.ó

pesquiso por mognetometrío que os
o

o

/t'\/l

PERFts - tAoilETOmÉratcos
sô¡¡a cANcA

Um procedimento rápido

positos superficiois ou de

Fig. 5 - Te¡te expedito poro verífícor qnomolios
mogneticos !e pequeno profundidode

(depósiros sL perficiois) .

e copoz de índicor se umo onomolio mognáticoprovém de
corpos rognéti"os mois profundos, consiste em obter doís

de

VO



tL7

lôres do onomolio em codo eshçõo, em'olturos díferentes no mesmo verticot. como oonomolio é inversomente proporcionol oo cubo de umo distáncio (isto decorre.do fotodo momento mognático ter o dimensão'úo produto volume x compo), se o corpo cousodor do onomolio estiver práximo à srperfí"ie do terreno, umo peguenq díferenço deolturo cousorá gronde diferenço no vqlor do onomorio rido. No fig. s á ør""",r.;;;
xempto dÂse procedimento. os pores de medidqs em codo estoção forom 

";;;;;; ";tondo o mognetåmetro o 70 cm e 100 cm de qrturo. obtám-s" oro, :;r;"; 
-";;;;

do mesmo perfil' o ofostomento dos curvos á ,r índice do profundídode dos fontesde onomo lios .

lt.2 -

ll.2.o - Jozido Boo 
'Esperonço

. Dodos Genéricos

A iozído Boo Esperonço, odquirido recentemente
cio de ferro bem conhecido do foixo Novo Ero _

do por meio de furos de sondogens e de poços.

A iozído situo-se no municlpio de
Itqbiro.

O minário, constituído po, hemotírn gronulor contendo 
"år"o 

de l0 o 30olo de mognetito': opresento-se sob o formo de lentes delgodos de olguns o olgumos dezenos de metros de comprimento, dentro de umo seqüåncio muito distorcido de irobirit""-;;rr";
e micoxistos' suq posiçõo estrotigráfico nõo esiá oindo definitivqmente ossente. conforme discussão no copíturo r, preferimos incruír o iozido Boo Espero*.:;;"r"*
que setõo trotodos o seguir dentro dq série Minos. Enqronio nõo få," esclorecido suoverdodeiro posição estrotígráf¡"o, sugerímos uiilizor poro esso unidode litológico o denominoçõo ltobirito Boo Esperonço

o

Novo Ero, 
"Ár"o 

de 20 km o leste do cidqde de

pelo C.V.R . D., é o
Itomorqndibo. Está

/.4
untco ocorren-.

sendo prospecto



. Perfis Mqgnetométri"o,

o proiedimento de compo consistiu no estoberecimento de umo
eixo moior do iozido, o portír do quol forom levontodos linhos
pre que posslvel, porolelos entre sí.

A fig ' ó mostro o posição dos díreções dos perfís mognetométricos levontodos no porte norte do corpo principoldo Jozido Boo Esperonço e o fig.z fornecer";"il;;;r;o[;;;;;

il.8

linho-bose oo longo do
perpendiculores e, serh

.-____¡¡Ñ

\,j
o . =---. _\_ J--!liitir li .

ti
ti.--.-. li_.---. I
li
ti.li
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,i. o-=---._,j________J
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ornecÃo oos pERFts MAGNETouÉralcos
co¡rôn¡o oA JAztDA sEGUNDo FURos DE sot{DAGEM.'...".-- coxrôn¡o DA JAztDA sEGUt{oo p¡ospeccÃo ulctÉrlca.rN zoias cox aNorALrAs ¡raorÉrc¡s ,.0.i,

. FUiOS DE SONOAGETI

Fig. ó - Porte norte do corpo princípol
do Jqzido Boo Esperånçå



As onomolios correspondentes oo ltobiríto Boo Esperonço são bem
onomolios quose nulos correspondentes às rochos encoixontes. lsto
te o delímitoção do áreo de ocorråncío do formoção ferrífero.

i
t
U
o3
F
Ë
I

n.9

nítídos em reloçãoìs
focí líto enormemen

' Fig , 7 - Pe¡îi| mognetométrico oo rongo do direção ,'e,,. o cortegeo4ogíco foi obrido o porrir d; do¡o; de sondog;";. 
--'

o''relåvo tognéti"o, ocidentodo e irregulor, com diversos picos positivos seguidos de,*
pícos negotivos, evidenciom o comflexídode estruturol do áreo. os corpos cousodores,
dos onomolíos não tåm formo, g"otétricos símptes. De foto, constofo-se totol ímpossi
bílidode de correloção litológíco dos dodos dos furos de sondogens mesmo quondo ås
tes estão dÍsfontes openos 50 metros 

"

\ ner-ril. geolágico do fig. 7 denominou-se. ltobirito Boo Esperonço o unidode hetero
geleo.for-modo pelo coniunto de rochos ferríferos (itobírito e hemotítq mognetítícor)ro
meio dos quois oíndo ocorrem lentes delgodos de gnoísses, veios pegmotítícos e de
,u*,rÍ]' No reolidode, o complexidode estruturol á muito moior do que sugere o corte
geotogtco.

ff, soro

I ih''lJI8^o*.^



il"10

As congos, emboro roros, e os "rolodos" contribuem poro oumentor os Írreguloridodes
dos onomolios mognéticos. O compo rognéti"o cr'iodo pelos depósítos superficiois se su

\
perpoe os onomolios provenientes dos corpos in situ

No perfíl do fig. 7 pode-se notor tqmbém que o nível zero correspondente às rochos
encoixontet não opresento o mesmo podrão numo extremidode e no outro. A leste há
pequenos onduloções nos onomolios que indicom o presenço de mqteriol rognéti"o, p"
quenos lentes de itobirito e/ou hemotito do ordem de I metro de comprimento, muito
espqrsos e de moteriol "rolodo" em pequeno quontidode, A oeste, iodovïo, os volores
permonecem práximo do zero, índicondo q ousâncio de quolquer perturboção ,ognáli
co nesse lodo e., conseqÜentemente, umo descontinuidode loterol do formoção ferr{fe\'re, provovelmente, umo folho

. Resu ltodos

Os levontomentos mognetométricos permitem delimitor fåcilmente oscontornosdos
råncios de mínério de ferro, mos, num estudo mois eloborodo, poderíom indicor
bém os zonos onde os corpos rognéti"or rão moiores e mois espessos.

Dodo o complexídode estruturol, é pràticomente impossfvel pretender ,"ooror' o, itobí
ritos dos hemotitos, o portir dos resultodos do mognetometrio.

A fig. ó mostro o contârno do áreo mognàticomente onârolo, troçodo o portír dospej
fis mognetotétr¡"or. Êsse contârno 

"o¡n"¡de 
pràtîcomente com oqrål" troçodo pelo

C.V.R.D. com bose nos dodos dos furos de sondogem.

ll"2.b - Jozídos do Liberdode,

Estos iozÍdot são litológico e estruturolmente semelhontes à iozido Boo Esperonço"

constituídos por lentes ou comodos de itobiritos e hemqtíto mognetíticos encoixqdos
gnoisses e micoxistos e opresentom mergulho de l5o o 20o.

Cuitá e Curríolo

ocoj

tqm

Soo

em



il.tI
os levontomentos mognetomátricos executodo, ,åbr" essos ocorråncíos (f¡g.g) servirom
poro reforçor e generc¡lizqr os conclusões tirodos onteriormente.

LIBEFOAOE

Em méd¡o, forom necessários opends S dios poro
ocorrånciq, utilizondo-se um voriámetro verticor
lsfo define o eficiåncio do rnétodo.

Fig. I - Resultodgs.,do.prospecçõo mognetor{tri"o dos áreosde Líberdode,' Cúrriolo ã Cr¡tã

'/ZØ t^ro 
_DAs 

ar{ouAlras u¡o¡Érrc¡s

--{ Dti€cao oos PERFIS ueoNeroHÉrnlcos

"3t onrÇÃo ¡ MERcuLHo oos traatRtros

tt

o execuçoo do levontomento de cqdo
ABEM e umo equipe de 2 pessoos.



ll.2,c - Estudos sðbre Modelgs em Escolo Reduzido

Dois díspositivos forom construldos
sobre modelos em escoto reduzido
descrilos o seguir.

nos oficinos
(f¡s . p). As

IEA DE uMrNÉRtou

do C.V.R.D. poroservirem oos estudos
portes essenciois dåsses dispositivos são

lt.t2

Fig. 9 - Díspositívos poro mediçõo com modelos
(A) poro obtenção de mopos isogomos; (B)

de perfis mognetométricos

-ï:^ 
nllco.de vidro, sob o quol á colocodo o qmosrro represenrorive do corpo de minerio, serviq como zuperfície topográfico (fig. 9-A). como instrument" o.,"0,;; ,oiutílizodo um mc¡gnetámetro de pequenos dimensões - o 'rMínimog,,doCroeliûsGeophysicot

Instruments, pertencent" à C.V.R.D.

em escqlo red.uzido:

poro obtenção



No fig. l0 reproduz-se os resultodos de
rotário, em cårco de I horq. É o 

"ortosodo por um corpo tobulqr horizontol; o

nq e horizontol. Os pólos, positivo e

tro) do remonente, e nõo induzidos,
dq Terro.

il.13

um dåsses sfudos que pode ser feito no lobo
dos isoonomol-ios do componente vertícot 

"oJsuperfície do terreno (ploco de vidro) é plq
negotivo, do [comodo de mínário de ferrorr (omos

e portonto pouco ofetodos pelo compornognáti"J

o öutro disposirivo utirizodo (f¡g. 9-B) á.mois opropríodo
tricos. Consiste em princípio num suporte móvel que pode
bre trilhos. como ínstrumento de medido foi utirizodo um
so experiåncio, á montído fixo.

Fig. l0 - corro de isoonorlrorios obtíds Jbre modålo u, escqlo
. reduzido. O retongulo ryo centro do figuro' represento o posiçoo do omostro.

lO cm.

poro obter perfis mognetomá

des lizqr horizontq lmente ,á
voriometro ABEM 9ue, nes



lt.14

A.omostrq de minário é nlhodo em dimensões proporcionois ìquetos do iozido e cotocodotðtî"^,o t'lorte mável com o mesmo orientoção com ;r; é -;;;ä,jl o¡ororenro. omodelo e deslocodo no sentído horizontole qs teiturosrno nrognet6metrq;. r.ii., ;;; ;do posição re lotivo modålo-instrumento

A fig' ll;" reproduz um perfilmognetomátr¡"o obtido r6bre ,, modålo em escoto reduzid:.", o tíruto de comporocõ3, i," tìn. il-b, um perfir reol,obrido no ocorråncio de c;riolo. Deve-se observqr o impårtánciq dos efeiros ,"ñt¡".;-il,;:áur"'î"*iil.-ä
estudo em modelos reduzidos permite visuqlizor åsse foto e,þrientor o interpretoçõo.

I

I

I
Fn

F
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rl
ôl

rlol

----T-----\ NtvEL 0o cctTto o^
\^sgur__sg_ ugl¡rO¡¡¡¡q
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rlol

I
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DE sOX15X?cñ

FiS. ll ¡ Comporoçoo entre o
modelo þ) ". o obtido no

e umo secçoo N-S

perfil mognetomérrico obJido rábr.
cgmp.o (b). O coite geotósico 

-- -
do Jozido de Cpr/ioJo.



ll .3 - Levontomenfo Aeromognetométrico

A C.V.R.D entregou à LASA*o e"ecução de um levontomento oeromognetomátrico co
brindo o foixq Novo Erq-Guonhães. O trobolho de interpretoção dos resultodos coube
à C¡.. Générole de Géophysique, de poris (Locomblez, l9óg).

Os obietivos dåsse

e detectqr todos os

ro, possibilitondo o ovolioção completo dos recursos em ferro do

Dodos Técníéos

o
no

Os

levontomento forom definir os extensões dos ocorrånciqs conhecidos
indlcios desconhecídos o fim de orientor os levontomentos em ter

levontomento restringiu-se à foixo Novo Ero-Guonhå'es (fig. l),
retongulor de orienioção N-s com 40 km de lorguro por 135 km

uåo, ," reolizorom no perlodo de 17 de moio o 12 de jrinho de

Utilizou-se poro os voös um

um mognetometro fluxgote ttGulf Mork lll,t, montodo ào

um registrodor "Gulf" que possibilito o registro contínuo
to l;

duos cámoros fotográficos, 35 mm, umo, poro tomodo

ro tomodo de fotos comondodos;

.¿
um o ltimetro e

ll.t5

ovroo DC-3 no qúôl forom instolodos:

- um coniunto de rádio-novegoçâo "Doppler Bendix" com dispositivo poro fornecer
com precisõo o cqdo milho náutico (1852 m) um sinol ("fiduciol") enviodo o todos
os oporelhos possibilitondo o sinc¡tonizoção de todos os filmes e regisfros.

zono estudodo.

Umo estoção terrestre com registro foi
te.

(.) LASA - Levontomento Aerofotogrométrico S/A,

cobrindo umo zo

de comprimento.

I 9ó8.

prolongomento dq coudo¡

do compo rognéti"o to

continuo de fotos eoutro, po

instolodo no compo de pouso de Belo Horizon



. Resu ltodos

l:) Forom detectodos mois de 20 onomolios mognéticos no áreo pesquisodo por oero

mognetometrio, entre os quois estão oquelos correspondentes às iozidos Boo Espe

ronço, Liberdode, Cuitá e Curriolo

2?) Pàe-se troçqr, "or or*llio dos fotogrofios oér"or, os grondes linhosestruturoís do

ár"o "r estudo; os direçães de gnoissificoção e xistosidode, os eixos dos dobro-

mentos e os direções dos fqlhomentos.

3?) O trqbolho de compo foi feito em 25 dios; o de compiloção e interpretoção dos

resultodos, oproximodomente¡em I rås. A oeromognetometrio ero o único rátodo
copoz de fornecer um inventário completo dos recursos em ferro do áreo estudodo

em tõo curto prozo.

i ll.4 - Conclusões

I l:) O mátodo mognetométrico é o mois conveniente em pràti"or"nte tàos os foses

do ovolioção dos recursos em ferro do foixo,.Novo Ero - ltomorondlbo, desde o re

conhecimento (método qeromognetométrico) oté o fose de detolhe (mátodo rogn"tl
rátr¡"o terrestre). Os ltobiritos Boo Esperonço, rícos em mognetito, ,ão porticu

j lormente opropriodosporo årr" típo de prorp.cção.

ì 2\ O levontomento oéreo permitiu não openo, o locolizoção de tådos os ocorráncíos

de ferro, como tombém, contríbuiu grondemente poro o troçodod<re grondes linhos

j estruturois do região levontodo.

L

ô .. 3:) Nos levontomentos mognetométricos terrestres os resultodos indicorom ser. possí,rel

obÌer com certo precisão o contårno dos áreos dos iozidos.

il.tó

É porríu"l distinguir os onomolios que prouå¡¡ de corpos mognétîcos superficiois

doquelos que resultom de corpos profundos.



n.t7

4:) O tevontomento mognetorétri"o possibilíto enorme economio de tempo, esforços e
gostos oo eliminor áruo, que de outro formo seriom elíminodos por, rétodo, mois
coros.

No Jqzidq Boo Esperonço, por exemplo, constoto-se gue 
"år"o 

de 30"/n dos furos
de sondogem forom locodos ,ábr" o, rochos encoixqntes. Se o locoção dos furosti
vesse sido progromodo com bose em um levontomento mognetomátrÍco právio, oquJ
los sondogens teriom sido melhor oproveitodos

o



lll.l - lntroduçooæ

O emprâgo do método mognetotétr¡"o permite delïmitor grosso mgCo o' á'"ot de ocor

rêncio dos iozidos de ferro do foixo Novo Ero-ltomorondibo, bem como qvolior suo I

titude e continuidode, Os. depásitos de.cqngos e "rolodos" que cobrem em porteosio

zidos 
". 

ár"o, orredores e o complexidode dos estruturos geolágicos preiudicom porcid

mente o eficiêncio dâçe tátodo, conduzindo'o certos indeterminoç&3'

-rr-¡!
A combïnoçqo de doìs ou mois métodos é comum em ProsPecção geofísico pqro desfo-

,

zer indeterminoções provenientes de codo método empregodo. A único restriçõo éque

o uso de; mois urn método não contribuo poro onþror o prosPecção o ponto detornállo

ontieoonôr¡ico.

O método de eletrorresistividode, rápido e pouco oneroso, foi empregodo poro ob'fer

novos dodos'com o finolidode de precisor melhor os limiÌes e os espessuros dos corPos

.que conslituem oç iozidos de ferro, corplenTentondo os informoçães fornecidospelo,pe:
.,

quiso mognetometrico.

ELETRORRESISTIVIDADE

ill

€

ilt.l

poder-"se-io pensår ,,o 
"rprâgo 

de grôvimetrio ou mesmo, sísmïco. de refioçãorcontudo,

"lár å" serem ,,nátodo, muito mois dispendiosos e de execução mois lento' êles equi-

voleriom em eficiËncio ,b'mognetômetrlà e à ,eletrorreeistividode'

bonuár lembror que o el.gtrorresiitiridode não é o pii-ôii um método- comumente empre

godo em tois tipos de iozidos. Não se trqto de umo oplicoção clásiico, consogrcido

pelo uso" Per isso, váriol pesquisos preliminores tiverom de ser feifos poro, otrovás de

losrencontror-se os condições e os porâmetros que iustificossem o oplicogãodomátodo'



lll.2 - Estudos Preliminores

Um trobqlho mínucioso foi reolizodo no Jozidq Boo Esperonço com o finolidqde de d:
monstror o oplicobilidode e qs limitoções do mátodo de eletrorresistividodeno prospec

ção dos iozídos de ferro do foixo Novo Ero-ltomorondibo.

Os conhecimentos tôbt" o litologio e os esfruturos do iozído mencionodo, groços oos

trobolhos de prospecção feitos pelo Cio. Vole do Rio Doce, são lorgomente suficien
tes poro comporoçõo com os resulfqdos dos oplícoções geofísicos.

. Perfilogens EIátricos

Perfilogens elétr¡cqs forom executqdqs oo longo dos poços de pesquisqs obertosno ár"o
do Jozido Boo Esperonço.

a Ërr", poços, de secção quodrodo de 1,2 m

fundidode otrovessom em gerol o solo e os

Nos medições, foi ufilizodo o orronio de eletrodos Wenner com espoçomento o = I m

e com um eletrodo de corrente no ,,infínitoo, Êsse orron[o, tombémdenominodo orron

þ lotêrol em díogrofio elátrico, ero deslocodo verticolmente no porte cenfrol de umo

dos poredes do poço.

|1.2

A

e

resistívidode oporenfe poro codo estoção

o resistêncio elétrico.

Não foi levodo em conto o ínfluâncio dos

so ìnfluêhcio como tombám por ter sempre

de lqdo e umo vinfeno de metros de pro

corpos de minério de ferro.

e dodo pelo reloção gop = 41foR, onde R

poredes do poço,

o mesmo sentido.

noo so Por ser pegueno es



A fig. l2 opresento os resultodos

fodoso- dos perfilogens elátricos,
io utilizodo é ossimétrico.

dcs perfi logens.
e preciso lembror

o

lll .3

Poro se proceder o umo onálisecui
que d resposto obt¡do com o orroñ

f-l sor-o

Fig. ì2 - Perfílogens
Jozido Boo

f.ffi rrrernrro I xemarrn @ axxsse

ElétrÍcos obtidos no
Esperonço
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No exempto do fig. 13, umq comodo de qlto resistívidode (correspondente à forroção
ferríferq) está contído enfre duos outros relotivomente mols condutoros (no porte supg
rîor, o solo e no porte inferior, o gnoisse decomposto). euondo o eletrodo de corren
te A está dentro do solo e os eletrodos de potenciot, M e N, estão no comodq cons
tituídq pelos rochos ferríferos (itobiríto, princípotmente), pequeno diferenço de potel
cïol, e conseqÜentemente' pequeno resisrêncío elárrico R, ,"rá lido entre NM, poir]
gronde porte do corrente elétr¡cq se concentro no solo (condutor), refletíndo-se no in
terfoce do bomodo mois resistenle. É precîso que A esfeio ínteiromente dentro do co
modq de olto resistividode Poro que um volor bem práxímo do resisfividqde verdodeír-o
seio olconçodo. Quqndo M e N soem do comodo de olto resistivídode,opofèociol g
létrico coi bruscomenfe o um votor gue se oproxímo muito do volor 'do rèsistiVídqde
verdodeiro do gnoisse. decomposto. No fígur:o represenfou-se em troço forteo resposto
hipotético que serio obtido no coso ideol; em troço leve, o perfilogem elátrico reol.

o
As heterogeneidodes existentesdentrodos

comodos (por exemplo, pequenqs lentes

mois condutoros, constituídos de hemotí

to contendo gronde porcenfoge, a" ,ol
netito) impõem vm ziguezogr.reodoà perfi

logem elém¡co medído, ås vê=es,írnporrl

vel de ser interpretodo.

É preciso deixor cloro quenoresposto de

um orronio lqterql os comqdos mqís con

dutoros têm suos espessuros ocentuodos,

enquonto os mois resísÌentes,diminuldos,

o

o
o+

As seguintes conclusões podem ser tirodos do exome dos perfilogens elátrícos,

I ?) e resísrividode do solo

. ohm. rh, excetuondo-se

3000

[]]ll to.o - rooo¡r ñ

ffil rrrrnrro - ¡q6o

! x:xerrtr . rooo

%- aaxtrl - looo

lO OOOJIn

Fig. 13 - Exemplo de inferpretoção de umo
perfilogem elétrico. OA é o distânciq en

fre o elefrodo de corrente A e o
metode de MN

no oreo do Jozido Boo Esperonço var:i,o.'entre 300 e 2.000
os primeiros metros, que dependem, dos voriogões de tem

PROFUNOIDAOE
Et mlRos

9o
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perofuro, do evoporoção, do presenço e tipo de vegetoção, do oção do homem, etc. com
moior freqüêncío, porá^, o resistividode do solo é de s00 o 1.000 ohm.m.

21 As rochos ferríferos opresentom umo lorgo foixo de vorioção de resístividode, por
cousq de suo estruturo em lentes de pequeno espessurq, muíto dobrodosrfroturodos
e com ocentuodos voríoçães litolágicos.

As hemotitos que conrêm gronde porcentogem de mognetito (à, uâ=", mois de 30%)são
mois condutoros que os itobíritos. Observo-se, em quose tâdos o, O"rfrlogens elát¡
cos, picos negotivos correspondentes ì porrog". ,âbr" os lenfes de hemqtíro mognetlti
cos' A mognetito á um minerol condutor, sendo suq resistívidode de ó o l0 ohm.m.
Atribui-se o boíxo resistividqde dos hemofitqs (do ordem de 1.000 ohm.m) oo seu olto
conteúdo de mognetito.

o Os itobiritos,

10.000 ohm.m.

ço.

3:) Os gnoisses intercolodos nos rochos ferrlferos opresentom volâresdb resi^sfíVidädêde
500 q l '000 ohm'm, porá^, os gnoísses que estão no bose do formoçãoferrífero,
qté umq profundidode de uns 50 o 100 metros, opresenfom volâres muito mois boi
xos de resístividode. Um estudo detolhodo desso comodo condutoro á f"¡to no
item seguinte,

. Resistividode dos Ágro,

por outro lqdo, opresenfom volår"s de resistividode que ultropossom

são os rochos de mqior resistividqde no áreo do Jozidq Boo Esperon

A resistividode de umq rochq depende drr resístividode, do quontídode e distribuição
clo oguoem seus Poros e fissuros. De um modo gerol, os rochos ,ê"o, são bons ísolon
tes' Fozem 

"*""ção os sulfetos metálicos, o grofito e outros poucos minerqis.



A resistívidode de 9,. a" umo rocho,

dode 9o, é dodo pela reloção que

onde o é ,r coeficiente que vorio de 0r8l,

compoctos fissurodos; m, denominodo fotor de

ro umo rocho dodo; pode-se qdotor um vqlor

de porosidode p, soturodo "or ágro

trqduz o Lei de Archie (1942)t

0

O fotor o â
PM

físicos dos rochos

fr= ?"

A

lo

denomínodo jgtor de formqção pois depende openos

e independe do fluido contido nos mesmos.

resistividode de umo rocho á diretomenfe proporcionol t resistividode do fluido ne

contido, sendo o fofor de proporcionolidqde o fotor de formoçõo.

pm

1il.ó

de resistivi

poro os orenitos, oré I, poros os rochos

cimentoção, é ,"nrìuelmente constonte po

medio m = 1,5.

ô

9

Com o obietivo de estudor e comporor o resisfividode dos águos"ontidos nos rochos do

áreo dq Jozídq Boo Esperonço e orredores, umo série de medições foi levodo o efeito

sob orientoção do Prof. Pierre R. Toltosse, Regente do Codeiro de Geologio Estruturol

e Geofísico Aplicodo do F.F.c.L. do universidode de sõo pqulo.

Além dos omostros de superflcie, forom colhidos omostros nos fundos dos poços
.ê^dogem. tsses poços tem uns 20 metros de profundidode.

dqs corocterísticqs

de son



Pqro codo omostro de águo, onotou-se

lo 2). A resistividode foi medido com

Os volâres de pH voriom de 5,6 o 6,ì o gue porece indicor (*) qu" rochos de coráter

básico, como onfibolitos e diobásios, olám dos gnoisses e micoxistos, exisfem no ár"o

esfudodo. As águos provenientes de gnoísses difìcilmente opresentom pH mois elevqdo

que 5ró.

o

o

temperoluro e o pH no fonte (vide tqbe-

resistivímetro "Chouvin Arnoux,, .

As vorioções de temperoturo dos águo, porecem (*) não estor ligodos tão- sàmente

grou geotérmico, mos rqmbám q fenâm"nor'locois dd oxidoção dos rochos ferríferos,

pois, o, águo, dos fundos dos poços, o openos 20 metros de profundidode, opresentom

em gerol 40 o 50 C o mois gue os águo, superficiois.

Emboro o, ágro, superficiois opresentem lorgo gomo de volôres de resistividode, que

vão desde 217 ohm.m otá ll38 ohm.m (vide tobelo 2), os volâres do resistividode dos Á

guos colefodos no fundo dos poços sõo nìtidomente inferiores e menos esporsos (de l09 cr

175 ohm.t). Êsse foto tem umo importâncio fundomentol poro o prospecção por eletorre

sistividode, conforme voi ser esclorecido mois odionte.

|t.7

f) lnformoções verbois do Professor P. Toltosse



PH, TEMPERATURA E RESISTIVIDADE DAS ÁGUAS NA ÁNTN

DA JAZIDA BOA ESPERANçA

Discriminoção

TABE LA 2

Amostro n9

I

2

3

4

5

6

7

I
I

l0
ll
t2

l3
14

t5

16

l7
t8

19

20

,Ágro,
Superf ic io is

pH

518

6r0
6r0
6ro

5'9
5r8

516

516

6r0

6ro

611

517

6r0

516

518

5r6

516

5r8

5r6
5r8

1il.8

ioc

17 r0
l5r 5

l5r 0

16 r0
l8r 3

l5r 5

17 r0
20 r0
l5r 5

17 r0
16,5

20 r0
17 r0
17 r0
16,5

20,0

17 ,0
16,0
.l8,5

20 r0

91¡¡oh' ''

Á9ro, dos poços
de pesquiso

460

364

247

252

403

682

527

552

882

452

62s

"t38
780

440

58ó

741

,tt8
476

673

217

I

2

3

516

516

516

2l r0
21r0

21,0

137

109

175
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A diminuição do resistividode dos ágro, com q profundidode deve-se à lentq circulo

ção dos mesmos e seu 
"onr"qüente 

er.riquecimento em sois, dissolvidos dqs rochos. Pe
t^x^lo quose ousenciq de circuloçooresses sqis se ocumulom nos fissuros e poros dos rochos.

Êss" fenôr"n" á bem explicodo no trobolho de crvze Melo (l g68, p.lI2).

Extropolondo-se os volâres de resistividode poro umo profundidodedoordemdeuns 50 mS

tros (fig.l4) observo-se que oí âl"r devem otingir de 5 q 20 ohm.m, volåres âstes muito

bqixos em reloção t resistividode dos águo,

superficiois. Esso ordem de volåres, no en
//

tonto, e prefeitomente possivel, poís os son o RESrsrrvrDADE rooo Jr m
dogens elátri"or, como será visto mois cr

díonte, índicqm que os gnoisses subiocentes

às ,o"hos do formoção ferrífero são relotivo

mente bons condutores, com resistividode de

300 o 500 ohm .nt o que, de ocârdocomo

Lei de Archie, sá pode ser explicoilo se o

oguo de impregnoção ou melhor oindo, o e

letrólito, tiver boixq resistividode ou o p
cho, olto porosidode. Esto rjltimo hipátese
//
e impossivel, pois em gerol, os gnoisses,

mesmo muito fissurqdos á froturodos, difìcil Fin: 
.14.- 

Progressivq diminuiçõo-do re
sislividode dos oguos com o profun

mente possuem porosidode ocimo de 5%.Os didqde. (A) resistividodes dos águos ry
testemunhos de sondogens exominodos com- perficiois' (B) resistividode dos á

provom âsre roro . '- 
:::lf:trir:i:åîBîî;lîJ;:',*lt

Gi

A fig. l5 é q representoçã" gráfico do reloção de Archie. Em obcisso colocou-se o fotor

d. fgtsll p-t " em ordenqdo, os vqlâres de porosidode (eficoz) do rocho em o/o. Tern-

;-rto curvo poro codo volor otribuído oo fofor de cimentoçõo m.



Supondo, poro fixor ordens de grondezo que

o porosidode do gnoisse seio 5% e que rn

esteio compreendido entre 1,4 e 2,0, ob-
tám-se, respectivomente, os fotâresde formo

ção ó5 e 370. Se o rocho opresento resÍsli

vidode de 400 ohm.m, isto quer dizer que

o líquÍdo que o soturo possui de 6,1 o l,l
ohm . m, correspondentemente.

Em resumo, o, ágros superfícioisopresentom

resistividqde do ordem, "r rédio, de 500

ohm.m; a 20 m de profundidode,åsìe volor

coi poro o ordem de 130 ohm.m e o 50 m,

pctro o ordem de 5 ohm.m. Essos observo-

çães serão utilizqdos no prospecçãoelétrico

pripriomente.

. Resultodos

il1.r0

Ficom, o portir dos estudos prelíminores,

trorresi stividode:

l) Solo de resistivídode réd¡o mois freqiÍente enrre 500 o 1.000 ohm.m.

2) Formoção fertffero, em coniunto, de resistividode mois freqüente entre 5.000 o
12.000 ohm.m. A porosidqde dessos rochos é pùti"orente nulq.

fi"g. J5 - Representoçõ_o gtáfi"o do relo
çoo de Archie: vorioção de p (porosidã

de eficoz do rocho) em função do "fl
lor de formoção" a/pm poro o = I -

3) Gnoisse porciolmente decomposto com fissuros preenchídos por soís dissolvídos dos ro
chos; o. resistividode é do ordem de 400 ohm.m. Umo discussão ,åÈr" o orig'", 

" Jnoturezq dessqs díssoluções foge oo 
"r"åpo dâste rrobolho.

FAToR DE FoRMAcÃo t/pm

definidos 4 estrotos do ponto de visfo do ele



4) Gnoisse são, sem fissurqs obertos, de resistividode elevodo, mos

- aa^ .Essq seqÜencio l, 2, 3 e 4 costumo ser obleviodomente escr¡to CRCæ onde C = condu

lor, R = resíslente e oo corresponde oo substroto "infinítomenten resistenle e 
"rpãsso.

A seqïiâncio CRCoo fornece sondogens elátr¡"os clossificodos

como "sino-fundo de novio", pois os curvos de resistividode

mo elevoção (síno) seguido de umo depressõo, semelhonte do

co de novio.

O gronde controste de volôres de resistividode¡ dos rochos do formoção ferrífero em tr
loção qo estroto subiocente (gnoisse decomposto) e suproiocente (solo), permite prever o

"tprêgo 
do mátodo de eletrorresistividode no prospecção do iozido de ferro Boo Espe

ronço.

lll .3 - Perfis e Corto de Resistivídode Aporente

No porte norte do corpo principol do Jozido Boo Esperonço forom feitos doze cominho

mentos elåtricos, ó de direção E-W, distonciodos 200 m uns dosoutros e ó, n6¡ ditr
ção N-S distonciodos entre si de .l00 e 200 metros" (f¡g. ló). Os cominhomentos 

"1,á
tricos de díreção E-W fororn executodos oo longo dos direções dos perfis mognetomátri

cos.

nqo ovoliodo"

il1.Ìt

-/
pelos geofisicos fronceses

opresentom o formo de u

perfil trqnsversolde um cos

Utilizou-se um tripolo AMN, com um eletrodo B no "infinito". Entre o eletrodo de

corrente A e o de potencíol M q dístâncío escolhido foi de 15 metros; entre os dois

pálos de potenciol, M e N, forom escolhidos duos distâncios: MN = 15 meMN= 30 m.

A escolho dessos distâncios boseou-se nos dodos ,âbr" os espessuros do solo e do formo



o

,'
ção ferrífero" O compo

tolágico que se pretende

poro melhor interpretor os

elétrïco oplicodo deve penetror

prospector. Medíçães- com dois

perfis de resístividode,

o mqior porte do unidode lí

intervolos poro MN servirom

ilt.12

* ::iiä"J"= ff ",'::,îi""
w RES|ST|V|DADES aPARENTES

| 2 
" 

o_1 EM Ohñ.m (xtos)

3 e"toçÀo oE so¡¡oaeeu elÉrRrca

Fig. ló - Carto (simplificodo) de resistividode cporente no

corpo principol dq Jozïdo Boa Esperonço

O rOO 2OO m
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A fig.l7 opresento osperfísde resistividode oporente poro MN=15 m e poro MN = 30 m,
obtidos oo longo do direção ! (víde locotizoção no fig.ló); em trocejodo, representou-se
o perfil correspondente à t"no, pròfundidode de investigoção 

", em rroço contínuo, o pel
fil correspondente oo orronio de eletrodos que permíte moior profundidode de investigoção.
A boo coincidâncio dos dois perfis demonstro que os intervolos escolhidos poro
A, M e N'são os mois conveníenfes poro o coso porticulor do ár.o esludodo.

ro ooo ¡ _'
i1rl

{¡

¿ryzVzzz//,tlpfu/,/////z/' J,"*;å, EscaLA

cdrr¡co -41ç777117Ðl>,7'"" [--_l sor-o

AM. tS m
---- MN-15 m B+æ

AM= 15 m
¡r,rN = 3om B-+ ø

Fig. l7 - Perfis de resistividode oporente

I itJ^t'Eltor^o*co
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Se os ,rolåres do linho contínuo ,ão r"nores que os volåres do linho troceiodorumopor
te do corrente elátr¡co posso pelo gnoisse olterodo condutor, o que dá o idé¡o ¿o ",tensão em profundidode do corpo do formoção ferríferq. O corte geolágico oo tongo
do direção do perfil elátrico e foi troçodo com bose nos informoçães obtidos nos furos
de sondogens executodos pelo C.V.R. D.

A portir dos perfis de resistividode oporente foi troçodo o cqrto (simplificodo) de
tívidode oporente poro umo profundidode de investigoçõo do ordem de 30 metros
ro I ó).

. lnterpretoção

a

Os perfis e o corto de

guíntes critérios:

o) O solo opresento em gerol menos de 1.000 ohm..m conforme conclusães dos estudos
prelimínores. Conseqijentemente, os volôres de lesistividode oporente menores que
l,000ohm.m devem correspond"t'à ouråncio de moteriois de olto resistivídqde oté pe
lo menos 30 m de profundidode, oproximodomente.

Sobe-se que os rochos do formoção ferrífero opresentom oté mois de 10.000ohm. m.
Assim sendo, levondo-se em conto o que foi dito em (o), volåres deresistividodeo
porente moiores que 3.000 ohm.m podem ser considerodos como correspondentes ou
mq foixo do subsolo que contém oquelo formoção. Afoìx'o dosl.000 o 2.000 ohm,m
serio, dêste modo, considerodo duvidoso; pode o, não corresponder o um<: pequeno
quontidode de rochos' ferríferos. Acimo dos 5.000 ohm.m pode-se ter certezo do
presenço dessos rochos.

No corto de resistividqde oporente odotou-se åsses intervolos poro o troçodo dos l_i

nhos de isorresístividode. Observo-se boo concordáncio entre o troçodo do períme
lro do iozido indicodo pelo corto de resistividode oporente e o troçodo resultonte

resistividode oporente podem ser interpretodos conforme os se

b)

resis

(fisu
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do prospecção pot furos de sondogens. Noto-se tombém ótiro coïncidåncio com o

contôrno troçodo "or ou*flio do mognetometiiä (vide fig. ó).

c) As irreguloridodes dos perfis de resistividode oporente confirmom o coroter estrutu-

rol complexo do iozido Boo Esperonço,

d) A corto de resistividode permite visuolizor os zonos onde são

pessuros do formoção ferrífero.

. Estudo sâbre Modelos em Escqlq Reduzido

o

Alguns ensoios sôbre modelos em escolo reduzido forom reolizodos no loborotário de

Geofísico Aplicodo d. a.*t. * G""l"tt" tr*furol e Geofísico Aplicododo Dep{
fomento de Geologio do USP, tentqndo reproduzir os condições estruturois do iozido
Boo Esperonço.

Poro representor os estrotos mois condufores, ou seio, o solo e o gnoisse decomposto,

utilizou-se umo solução froco de sulfoto de cobre. A formoção ferrífero foi represen

todo por umo ploco de modeiro de dimenrã", oproprïodos. o gnoisse rão, po, não o
presentor interâsse poro o estudo, não foi representodo.

A

O .modâlo de modeiro é colocodo dentro do solução de sulfoto de cobre contido num

tongue de 500 litros de copocidode. A espessuro do låmíno de solução que se deixo

ocimo do modâlo de modeiro represento o espessuro do solo e o quontidode desolução

que resto sob o ploco de modeiro simulo o gnoisse decomposto.

esperodos moiores e:



Destocomos duos dos experiâncios efetuodos. No prímeiro (fig. l8o) utitizou-se como

modâlo do formoção ferrffero umo ploco de modeiro contfnuo poro simulor umo cqmo-

do em posição horizontol. No segundo (fig. l8b) empregou-se umo ploco de modeÍro

desconflnuo, isto é, contendo frestos o intervolos regulores poro representor descontí-

nuidodes lotärois no corpo considerodo, ou seio, diácloses, folhos e voríoçõeslitolági

cqs"

o

:@
-:_:-----_-

-

-5

ilt.tó

Fig, t8 - Esquemo'dos experiêncio, ,âbr" modelos

em escolo reduzido. (o) o modâlo representot

umo comodo contfnuo, (b) o modåto

opresento desconti nuidodes

Os perfis de resistividqde oporenfe esquemotizodos no fig. l8 forom obtidos comum or

ronio de 4 eletrodos segundo o dispositivo simétrico de Wenner.

Observo-se que o perfil de resisÌividode oporente do fig, l8b opresento resultodosmuÍ
tto mois próximos doqüeles obtidos reolmenfe no cctmpo.,

Êsre, .nsoios tíverom por obieti,ro não opênos possibilítor o visuolizoção dos reloçães

entre o toiêlo e suo resposto oo rétodo utilizodo¡ como tombém, resolvér, no práti

co, os limifoçães à oplicoção do mátodo.
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lll .4 - Sondogens Elétricos

Generolidodes

Os estudos preliminores iustificom " "rptâgo 
dos sondog.ns elátri"os como rét"d. d"

pecção do iozído Boo Esperonço.

Os quotro estrotos existentes - solo, formoção ferrlfero, gnoisse decomposto e gnoisse

são - opresentom os condiçã", n"""rrários exigidos pqro o oplicobiliðlode dos sondogens

elátri"os, ou seio, controstes nítidos de resistividode, pequenqs espessuros (comporodos

com o extensão loterql) crescenfes com o profundidode. Deve ser solientodo, no enfon

to, desde iá, que não fôro " gnoisse decomposto e oltomente condutor no bose do for
moção ferrffero, não terio sido possível o emprâgo desso técnico de prospecção; êrr" o
troto fem mois de 50 m de espessuro e resistividode relotivomenle constonte, do or¿"t
de 400 ohm.m funcionondo, por isso, como um substrofo condutor "infinito" poro os

duos comodos sobreiocentes, o que torno possível determinqr com relotivo focilidode o

inferfoce bose do formoção ferrífero - tôpo do gnoísse decomposto.

Algumos restríções quonto oo 
"tprâgo 

dos sondogens elátricos ""ro rétrdo de prospej

çõo do iozído Boo Esperonço podem ser formulodos o priori. tô¿o o teorio dos sondq
gens elátricds se fundomento no existâncio de estrotos homogêneos, isótropos 

" h"r¡r*
fois, o que não ocontece no iozido Boo Esperonço. Há vorioções loterois muito o"*
tuodqs tonto nos espessuros como nos volôres do resistividode dos estrotos por couso do

complexidode dos eslrufuros geolágícos do iozido (lentes muifo distorcidos e froturodos,

com vorioções litológicos muito ocentuodos). Esfos condições se refletem no precisão

dos interpretoçðes quontítotivos dos curvas de resistividode.

o

nt.17

pros

.As Curvos de Resistividode

No áreo do iozido Boo Esperonço forom executodos I I sondqgens elétricos utílizondo-
-se o dispositivo de eletrodos Schlumberger com comprimento de linho de corrente de

400 o 1.000 m.

Em se trotondo de umo áteo geolàgicomente bem conhecido, pod+se, como primeiro
posso poro o interpretoçõo, ogrupor qs curvos de resistividode em 2 cotegorios (fig. lg)



ilr. t8

segundo o S.E. tivesse sîdo executodo foro do áreo do iozido (fig.l9-A) ou sóbre o

mesmo (fig.l9-B). Esso seporoção dos sondogens elátr¡"o, á muito importonte, pois, o

interpretoçâo se fundomento muito mois no deformoção progressivo dos curvos de resÌs

tividode vizinhos do que no estudo detolhodo dos curvos índividuois.

4
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Fig. l9 - Sondogens elárr¡"os típicos obtidos

no ár"o do Jozido Boo Esperonço
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Nos curvos do cotegorio (A) se destoco o formo de t'fundo de noviott, correspondente

o um esfrolo bom condutor (o gnoisse decomposto), enquonto o corocterístico principol

dos curvos (B) á o formo pronunciodo de "sino" correspondenfe à pr"r"nço de um ej

troto de olto resistividode (o formoção ferrífero). As curvos, tonto do cotegorio (A) co

mo (B) tám em comum um romo terminol oscendente d 45o , correspondente oo gnoisse

sâo, não condufor. As portes iniciois dos curvos não sõo uniformes, pois correspondem

oos primeiros metros de solo, cuios resistividodes, como ¡á foi dito, voríom entre lor

gos lîmites.

Os volâres máximos dos resistividodes oporenfes dos curvos do fig.l9-A se situqrm en

tre 300 e 2.000 ohm.m e nos curvcr (B) entre 2.000 e 5.000 ohm.m. Boseondo-se o

penos nessos observoções, poderio hover dificuldodes poro clossificor olgumos curvos,

ou no cotegorio (A) ou (B). No entonto, os formos dos curvos não são idênticos. Os

i¡ máxîmos dos curvos (A) ficom mois à direito do que os máximos de (B) ou, em outros

polovros, os qrcos dos curvos correspondentes oo gnoisse decomposto opresentom declj

ve mois suqve em (A) e mois obrupto em (B)

Considerondo-se o solo como ur ,á estroto (no reolidode, å1" se desdobro em dois ou

mois estrotos), pode-se consideror grosso modo que 3 estrotos formom os curvos docqte

gorio (A) e 4, os do cotegorio (B).

. lnterpretoção

No interpretoção dos curvcs de resistividode

forom utilizodos principolmente o rétodo do

ttponto ouxiliqrtt.

obtidos no ár"o do iozido Boo Esperonço

superposíçõo combinodo com o rátodo do



tl Poro exemplificor o

umo curvq do grupo

procedimento,

(B). Troto-se,

då-se o seguir, detolhes

portonto, de umo curvo

o

ilt.20

tóbre o interpretoçõo de

de 4 comodos (fig.20) .

E

É
E
o

E
o
os.

E

E
E
o

E
o

s:

Fig.20 - Exemplo de interpretoção de umo curvq de resistividode,

(o) pelo us,o de curvos-podrão, (b) pelo mátodo de Ebert

roo AB
z-emm



. Mátodo do Superposição

Êrr" rétodo que consiste em comporor os dodos de compo com curvos pràviomente

culodos á o úni"o de uso gerol e boseodo ". tálidq feorio físico.

Vårios coleções de curvos-podrão forom preporodos nesses últiro,
cidss os seguintes coleçães poro o orronio Schlumberger:

te) de 720 curvos de 3 comodos editodo em 1941 pelo lnstituto de lnvestigoçôes do

lndúsfrio de Petróleo do URSS;

2e)

I

de 480 curvos de 3 comodos, colculodo pelo Compognie Gånerole de Gáophysi

gue, Poris, e publicodo (1955 e l9ó3) pelo Europeon Associotion of Explorotion

Geophysicists;

3e)

4e)

de 72 curvos de 5 comodos, devido o Flothe (19ó3);

de l4l7 cvrvos de 3 e 4 comodos publicodos por Orellono e Mooney (19óó).

As únicos coleções disponíveis são os do Compogníe Génárole de Gáophysique e os

de Orellono e Mooney. A teorio ¿o 
"álculo 

dos curvos-podrâo pode ser visto em

Mooney, Orellono, Pickett e Tornheim (19óó).

ilt .21

A curvo de resistividode (fig.20-o) o ser interpretodo pelo.átodo do superposiçâo o

presento formo de "sinon seguido de um "fundo de noviot'. No coleçâo de Orellono-

-Mooney (1966), elos são obreviodomente denominodos KH (do nomenclofuro russo).

40 onos. Sõo conhe

Exominondo-se os vários possibîlidodes chego-se o que o curvo-podrão que mois se o
proximo doquelo obtido no,compo é o "r-o "Lu do fâho Kt-t-4, poro o quol os relo

ções de espessuros dos estrotos sõo, Ey'Et = 5 e E{\ = 5 e os volóres reliotivos dos

resistividodes verdoåeiros no ordem 9lt9 ZrgSrPi sôo I 220:0,1:oo Bostcçpoiton

to, determinor os volåres de E., " Pl poro se ter os demois. Êrr", volôes são dodos

pelo posição do "11 cruz"

E' = 4'2 m

9l = 850 ohm.m

col



A portír dásses volóres e dos reloções

E2= 2l m

Emboro hoio boo coincidáncio do curvo de compo com o curvo-podrão escolhido, os

porámetros fornecidos nõo constituem senão umo dos muitos soluções. lsto quer dizer

que o estruturo deduzido o portîr do curvo de compo pode nâo representorexotomente

o reolïdode, emboro o interpretoçô'o seio formolmente correto.

9, =17.000þhm.m Pg = 85 ohm.,m

Assim, os ordens de grondezo dos resistividodes dos duos primeiros

córdo com os resultodos dos estudos preliminores, mos, o volor do

comodo (9g = 85 ohm.m) ¿ muito inferior àqrê|" que se conhece

nores (do ordem de 400 ohm. m).

0

onteriores, encontro-se:

Ea=2lm

O princípio do equivoláncio (vide definição em Kunetz, 1966, p,58) se opl¡co ì 3?

-

comodo, qr" é condutoro e se encontro entre duos resistentes. Segundo ásseprincípio,

umo comodo condutoro se monifesto nos curvos de resistïvidode essenciolmente por suo

condutâncio horizontol, ou pelo produto de suo condutividode (f ) por suo espessuro

(E), ou, o que á o mesmo coiso, por suo espessuro dividido pelo resistividode (f ):

f , = Q{)
4

?4 =OQ

|t.22

Usondo-se os vqlôres encontrodos ocimo, tem-se:

Sendo o volor do resistividode du 3? ¿:ornocicr jo ordem

tudos preliminores, entõo:

comodos estão de o

resistividode do 31

dos estudos prelimï

C, =0"3E3 =å

fls

c3= 21 = 0,247
85

E3 = C3.9S = 0,247 x 400 =

de 400 ohm.m, conforme os es

9g,g m



Tem-se, portonto, o seguinte corte geoelétrico:

Método do Ponto Auxilior

t, =4'2m

Er= 2l

E, = 100

EO= Ø

0

O mátodo de superposição pode ser utilïzqdo em combinoção

do ponfo ouxilíor. A vontqgem dåsse rétodo é d" 
"onreguir

do nrjmero necessário de curvos-podrão.

I'
92

//
Vorios metodos forom

/
fornor mois ropidos os

= 850ohm.m

= 17.000

O problemq consiste em sober onde colocor o origem (tombém denominodo "r*)
Pop = 1, AB/2 = | dos curvos de duos (e à, uå=er, trâs) comodos o fim de obter o

melhor ossíntoto poro o curvo experimentol.

93 = 4oo

?¿ = oo

t¡t .23

propostos poro reduzir o número de curvos-podrão e dåsse modo

interpretoçães dos curvos de resistividode.

Mois precísomente,
. /.

glnorto que melhor

de duos (às uåres,

O método do ponto ouxilior foi proposto por Ebert (1943). Kolenov (|gs7)ocrescentou

tobelæ " gtáfi"orporo focilitor o cálculo. lnstruçães detolhodo, ,âbr" o uso dométodo

de Ebert encontro-se em Orellono e Mooney (1966),

ârr"r rétodos consistem

substituo os onteriores,

três) comodos.

com o chomodo rétodo

umo importonte reduçoo

O método do ponto ouxilior

interpretoçoo dos curvos de
prcc t.5ãb.

em determinor quol o comodo único imo

de modo o reduzir o problemo q um coso

permite o emprêgo de curvos-podrão

cqmpo de 4 comodos, e inclusive de

de

5,

3 comodos pqro o

porem commenor



No fig. 20-b opresento-se um exemplo de interpretoçâo segundo

Em primeiro lugor, procuro-se oiustor o porte esquerdo do curvo de compo o umd cur

vo-podrão de 3 comodos poro obter, com umo estimoção ¿" 9S, umo solução poro os

duos primeiros cqmodqs. A melhor coincidåncio foi obtido com o curvo K-19 do cole

ção Orellono-Mooney (19óó) poro o quol o r"íoçoõ de espessuro do segundo 
"strot

poro o primeiro â fy'f., = O, Esso curvo indico o posiçâo do "l? cruz",cuios coor

denodos fornecem os unidodes de'comporoção pqro os espessuros e resistividodes verdo

deiros de codo comodo do terreno:

Et=3m

o

Sendo Ey'\ = O,9i/91 = 20 eW? I = l, tem-se oindo:

esse metodo.

O=jt

t|l.24

A segundo operoção qonsiste em utilizor o gtáfí"o ouxilïor de Ebert correspondente

curyos em formo de "sino". Colco-se ,óbre o popel o curvo ouxiiior 9/9, = 2O,com

750 ohm.m

origem no ttl9 cruztt

E, = 18 m

O terceiro posso consiste em procuror o curvo-podrâo de 3 comodos que melhor se q

iuste t porte direilo ("fundo de novio") do curvo de resistividode. .A ncruz"rnesse co

so, deve situor-se'róbr" o curyo ouxilior lroçodo de ocórdo com o últiro op"roçãol
No exemplo que está sendo onolisodorocurvoescolhidq foi o H-21, do coleção Orello
no-Mooney (1966) poro Ey'Eb= 1r5, onde E'2 ¿ o volor do obcisso do "29 cruz".

o)2-

9S = 750 ohm.¡n(åste volor é op"no, umo primeiro

o¡.raximoção)

15.000 ohm. m

Sendo Er= 67 m, obtåm-se

Er= 67 x 1,5 = 100,5 m

os



O gráfi"o ouxilior de Ebert fornece oindo poro o

que resulto E2 = 22,5 m (âste volor não deve se

l9 operoção).

Tem-se poro essq terceiro

$3 = 400 ohm.m, volor

l9 operoção.

Em resumo, tem-se o seguinte corte geoelétricot

El=3m 9l=750ohm.m

E.r= 20 9Z= 15.000

E3 = 100 93 = 400

æ^
operoçoo, novo

^,4esse que tombem

I

"21 cruz", or""loçãor9 = 715

ofostor muito doquele 
Elobtido

volor poro o resistividqde

não deve ofostor-se muito

Er=2oráoréd¡o

E3 = 400 ohm.m á ut

Os resultqdos obtidos tonto pelo uso dos curvos-podrõo como pelo rátodo do ¡cnE) qu-

¡ilgt porecem coerentes, no entonto, deve-se frisor que êrr", nã. constituem senão

umo dos soluções possíveis.

lll"25

E, -OO P4 t4

dos volâres obridos

t./.volor mors proxrmo

do 3: comodo:

doquele obtido nq

do

no

Do mesmo formo que poro o 39 comodo, o princípio dq equivqlâncio tombém se opli

"o 
I Z? comqdo. Obtám-se diogromo, prtti"omente idânticos poro comodos resistentes

de resistiv¡dode (9) e espessuro (E) diferentes, desde que q .re-rístânciq trqnsversol

| = I, r permoneço ,"nrìu"lr"nte o mesmo. Não se conhecendo nem $nem Erhá por

conseguïnte umo indeterminoção.

Supondo-se corretos os volôres E2 = 20 m

- a¡o

em cqdo operoção;

do reol, conhecido dos estudos preliminores.

9Z = 15.000 ohm.m



tem-se T, = 300.000 ohm.m2.

poro E, respectivomente 30 e 15

Desde'gue se conheço ou E ouf fico desfeito o ombiþüïdode explicodo pelo prìncípio

dq equivolåncio. Os estudos prelïminores tiverom por finotïdode encontror o,r e orf .

Por outro lodo., o olto vqlor do resistáncio tronsversof T, á rro corqcterístico indico

doro do existáncio do formoçõo ferrífero;.

s" 9z
m.,

As curvos-podrão de resistividqde

isótropo. Esso hipátese, tôdovio,

lll.26

vqrior enfre 10.000 e 20,000 ohm.m, ter-se-io

I

i*
l

Os tipos de rochos existentes no áruo do iozido Boo Espercrnço fozem pressuporq ocor
..ráncio do fenómeno de onisotropio, pois os rochos gnåissicos, vio de regro, opr"r"i'
tom resistivïdode mois elevodo no direção normql à gnoissifícoçâ'o do que porolelo !
mesmo.

.O.coeficiente de onisotropio (À) definido pelo reloção À=¡þ-""0" 9, " 9l

sõo, respectivomente, os reslstividqdes tronsversol e longitudinql à gnoissificoçãoroprg

sentou tendáncio p volóres moiores que lr5 nos itobiritos e gnoisses do áreo do to=j
do Bod Esperonço. Comporondo-s€ os resultqdos do interpretoção dos sondogens elétr¡
cos com os colibroções feitos nos poços de sondogens, chego-se à conclusõo de q;
os espessuros colculodos são sempre moiores do que os espessuros reois. lsto á umo de

monstroçâo de que À á roior que I .

for6m colculodos no hipótese de meio homogåneo e
.a

nem sempre e verificodo nos curvos reqis.

Estudos efetuodos pelo Escolo Schlumberger (seg. Losforgues, 1957 p. I l4) demonstrom

que umo cqmodo de espessuro E, de resistividodeÇ e onisotropioldâo, no superfície
do terreno, um mesmo potenciol elátrïco que umq comodq isátropo de espessuro À.E
'ë de. resistividod" I . Por conseguinte, pdro se corrigir o influånciq do onisotropio
nos resultqdos obtidos no interpretoção do sondoger 

"létrico, bosfo dividir os espessu

ros obtfdos por À .
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Nos interpretoções onteriores, fozendo-se À= lr5, fer-se-io os seguintes espessurcÉ,

respectivomente poro interpreto@s,(o) por curvcs-podrão e (b) pelo tátodo do ponto

svfljs.
(o) (b)

EI=4,2 EI =3

Er= 14 Er= 13

Er.= 67 Er= 67

E4=* EO=Ø

o

Porq o solo não foi oplicodo o correção do influáncio do onisotropio.

Os resultodos ocimo porecem estor mois de ocórdo com os dodos dos furos desondogens reo

lîzqdos nos proximidodes do sondog"m "látrico onolis,odo. Assim, os 4 sondogens t""É
nicos oo redor doquelo sondogem ulátr¡"o revelorom' os seguintes espessuros:

lll .5 - Conclusões

o) A eletrorresistívidod" á, depois do mátodo mognetométrico, o mátodo mois odequo

do e conveniente poro d prospecção dos iozidos de ferro tipo-Boo Esperonço.

b) Ao cortos de resistividode fornecem dodos quolitotivos quonto à prerenço do formo

ção ferrífero e permite, iuntomente com os resultodos do mognetometrio, delimitor

com mois precisão o, ár"o, dos iozidos.

c) As sondogens "látri"cr 
fornecem ordens de grondezo dos espessuros dos corpos dofor

moção ferrífero e do solo de recobrimento

poro o solo: de 3 o l0 m

pc¡ro o formoção ferrífero, de l0 o 20 m



lil.28

d) Dependendo dos condições do terreno e dos focilidodes de ocesso, em rádio, pode

rõo ser efetuodos de 5 o l0 sondogens elátr¡cos com AB = 500 m e 500 o 1.000m

de perfis de resistividqde por dio. Ésres dodos dão idáio do'economiq em tempo e

em gcstos que poderá proporcionor o 
"*prágo 

dos mátodos geoulétricos no prospec

çõo doqueles tipos de iozidos.

o



l) Os gnoisses e micoxistos do foixo Novo Ero-ltomorondibo porecem constituir
umo rinico 'rnidode estrotigráfícii, provàvelmente o fácies Guonhães do Série
Minos, definido por Pflug (19ó5). As dezenos de corpôs de itobirito mognetítí
co existentes nesso foixo opresentom'corocterlsticos litológicos,estruturois 

""o,i'portomento rognéti"o semelhontes.

IV

coNclusÕrs crm¡s

2) Além do método mognetométrico, iá consogrodo no pesquiso de iozidos de
I

ro, o metodo de eletrorresistividode revelou-se excepcionolmente odequodo

ro o prospecção doqueles tipos de iozidos

o

3) Os estudos reolizqdos permitem estobelecer o seguinte seq'üåncio poro umo ex
ploroção rocionql dos recursos em ferro dq foixo Novo Ero-ltomorondiho:

l9 fose - Reconhecimento

o) Geologio regionol e fotogeologio

b) Aeromognetometrio

c) tnterpretoção e escolho dos áreos promissoros

29 fose - Detolhes

tv. t

d) Geologio de detolhe e levqntomento topográfi"o de codo áreo escolhido
e) Mognetometrio terrestre

f) Eletrorresistividode

- perfi I e/ou corto de resistividode oporente

- sondogem elétr¡co

g) tnterpretoçio dos dodos geolfoícos e geofísicos. Aceitoção ou reieição prelimi
nor dq ár"o p"rqrísodo.

h) Progromoção dos trobolhos de prospecção pròpriomente:furos de sondogem, ober
turo de poços, trincheiros, etc.

fer'

Pg



tv .2

O etprágo dos tátodo, geofísicos, tonto no fose de i"econhecímento(oeromogne

tornátrico) comono fose de detolhes ( mognetometrio terrestre e eletrorresistívído
de ) proporcic¡nq umo redução considerável do tempo, dos custos e dos esforços
dispendidos no prosp""ção dos iozidos do região considerodo.É dífícil citor um

volor desso redução. No coso porticulor do Jozido Boo Esperonço, um índice
de 30o/o á ,ro cifro oindo conservodoro.

4)
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