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RESUMO

Neste trabalho foram processados dados aerogamaespectromctricos e
aeromagnetométricos corrigidos, distribuídos em área aproximada de 20.000£m2 entre São
Paulo e Pirassununga (SP), limitada pelas seguintes coordenadas: 47*30722*00';
Div.SP-MG/22«00'; 46»30'/Div.SP-MG; 46»30'/23*45'; 47«30'/23«45'. As linhas de vôo
foram espaçadas de Ikm, perfazendo cerca de 2l.000km de perfis. As medidas foram
tomadas a cada 100m t a uma altura média constante sobre o terreno de 150m. Nos
capítulos pertinentes à aerogamaespectrometría foram gerados e geologicamente
interpretados mapas de contorno de K, U, Th, U/Th, K/U, K/Th e F = K.U/Th, todos em
escala 1:500.000. Inclui também comparações, visual e numérica, entre dados de
espectrometria gama terrestres e aéreos da Suíte Intrusiva de Itu, em escala 1:200.000;

. além de correlações entre informações aerogamaespectrométricas e geológicas de alguns
1 maciços granitóides como Sorocaba, Sào Francisco e Morungaba, os quais possuem

mapeamentos faciológicos. Em relação à aeromagnetometria, foi elaborada uma
interpretação qualitativa a partir dos produtos da aplicação de diversos filtros como
gaussiano, passa-baixa, continuação para cima, redução ao pólo e susceptibilidade
magnética aparente bem como uma tentativa preliminar e simplificada de integração com
dados geológicos disponíveis. Os principais resultados obtidos foram os seguintes: 1) a
comparçâo entre dados aerogamaespectrométricos e geológicos, a níveis de semidetalhe
(1:50.000), das suites granitóides de Itu. Sorocaba, Sào Francisco e Morungaba mostrou-se
satisfatória no que diz respeito á individualizaçâo de corpos; discriminação de segmentos
distintos e/ou unidades de mapeamento; relações entre os padrões de zonaüdade das fácies
e a distribuição dos níveis de radiação de K, Ú e Th. 2) Em geral, foram sugeridas, a partir
dos dados aerogamaespectrométricos, aeromagnetométricos e do cotejo com informações
geológicas, classificações para as rochas granitóides segundo as principais proposições
correntes na literatura internacional. 3) A partir da parametrização aeroniagnética dos
terrenos pré-cambrianos expostos, foi possível inferir o arcabouço tectônico do
embasamento oculto sob sedimentos e lavas da Bacia do Paraná, baseado nos diversos
mapas filtrados. Outro aspecto interessante foi a definição de uma borda tectônica da
bacia, na área estudada, que, além de condicionar o emplacement dos granitóides
pertencentes ao Itu belt, pode ter, uma vez reativada, influenciado a sedimentação nessa
bacia. 4) Finalmente mostrou-se que os métodos utilizados constituem importantes
ferramentas de trabalho, os quais podem contribuir para o conhecimento dos granitóides
e do arcabouço tectônico assim como para o estudo de suas potencialidades
metalogenéticas.
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ABSTRACT

This work includes processing and interpretation of airborne spectrometric and
magnetometpc data of a 20,000km2 area between the cities of São Paulo and Pirassununga
(São Paulo state, Brazil), limited by the following coordinates: 47»30'W/22°00'S; SP-MG
boundary/22°00'S; 46'30'W/SP-MG boundary; 46«30'W/23«45'S; 47"30'W/23'45'S. The
space between flight line was 1km and the total length of profiles was 21,000km. The
sampling interval along profiles was 100m and terrain clearance was approximately con-
stant and equal to 150m. Spectrometric maps were produced and interpreted, showing
isorad curves for K, U and Th channels, U/Th, K/U and K/Th ratios, and F = K.U/Th;
the common scale was 1:500,000. Visual and numerical comparisons were presented be-
tween ground and airborne spectrometric data of Itu Intrusive Suite at scale 1:200,000, and
correlations were made between spectrometric and geological data of some granitoids as
Sorocaba, São Francisco and Morungaba. As for magnetometry, a qualitative interpreta-
tion was carried, based on the products of a variety of filtering processes as gaussian,
low-pass, upward continuation, reduction-to-the pole and apparent magnetic susceptibility,
as a preliminar and simplified trial of integration with available geological data. Main re-
sults are the following ones: 1) a comparison between spectrometric and geological data at
scale 1:50,000 of Itu, Sorocaba, São Francisco and Morungaba granitoids showed satis-
factory individualization of the bodies, discrimination of different sectors and/or mapping
units and relations between facies zonality patterns and distribution of radioactivity levels
of K, U and Th channels; 2) airborne spectrometric and magnetometric data compared
with geological data generally suggest classifications for granitoid rocks following main
current proposals of international literature; 3) on the basis of magnetometric features of
outcropping Precambrian terrains and with the help of filtered maps, it was possible ;D
induce the tectonic framework of the basement complex covered by sediments and lavas
of Parana Basin, with the help of filtered maps. Another interesting aspect was the defi-
nition of the tectonic border of this basin inside the studied area, which not only controlled
the localization of ltu belt granitoids, but also may have affected the sedimentation in the
basin by reactivation processes; 4) Finally it was shown that used methods are important
mapping tools, which may contribute for the knowledge of the granitoids and the tectonic
framework and for the study of metallogenic potential.

viii



AGRADECIMENTOS

Seria praticamente impossível agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou
outra colaboraram com o desenvolvimento e conclusão deste trabalho.

Ao Prof.Dr. Benjamim Bley de Brito Neves pelos vários anos de convívio estimulante,
muitas discussões e espirito de companheirismo.

Ao Prof.Dr. Chang Hung Kiang do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leolpoldo A. Miguez de Mello (CENPES), da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, o
convite para desenvolver o presente exercício, no âmbito dessa instituição, através da
concessão de uma bolsa de estudos. Também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), pelo auxílio financeiro outorgado durante seis meses.

Ao Prof.Dr. Marco Polo Pereira da Boa Hora do Setor de Métodos Potenciais
(Semepo), do Departamento de Exploração (Depex), da Petrobrás, pela disponibilidade e
pelo processo de discussão permanente, o qual possibilitou ao autor, dentre outras
experiências, uma certa famiiiaridade com parte do sistema de processamento de dados
geocientíficos e de cartografia digital, instalado naquele departamento. Entretanto, o
treinamento amiúde dependeu da efetiva participação de diversas pessoas como Sérgio
Luiz da Silva Quintão, Paulo Márcio Gonzaga, Marcos de Barros Muniz, Benedito Souza
Gomes, Frederico Augusto Varejão Marinho, Eduardo Machado de Souza Araújo, Luiz
Fernando Santana Braga, Jorge Inácio dos Anjos, Delano Luiz Pinto de Aguiar, Marly
Peres, César Fraga de Oliveira, Adr Ino Teixeira Dias, Orlando Aquino de Lima, além de
Edgard Liandrat pelas profícuas discussões e leitura critica do manuscrito e abstract.
Dentro desse contexto, agradeço a Rubens Nascimento dos Santos, Francisco Fábio de
Araújo Ponte, Ricardo Freitas Alves, Oscar José Bernardes Neto, Luiz Eduardo Seabra
Varella e Bonito Leonízio Fuschilo, todos do Setor de Programação e Análise (Sepran), do
Depex, pela cordialidade e participação nas diversas fases de tratamento dos dados. A
Roberto Alexandre Vitória de Moraes pelas várias sugestões durante o processamento das
informações aeromagnetométricas.

Aos Drs. Carlos Oiti Berbcrt do Departamento Nacional da Produção Mineral
(DNPM) e Ricardo Moacyr de Vasconcellos da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM), pela cessão dos dados aerogeofísicos e incentivo durante a elaboração
do trabalho. Também à Superintendência Regional de São Paulo ái CPRM, pelo efetivo
apoio recebido de Luiz Sguissard do Carmo, Cássio Roberto da Silva, Luiz Antônio
Chieregati, Roylane Barbosa, José Peres Algarte, Armando Teruo Takahashi, José Carlos
Garcia e, especialmente, ao geofisico José de Ribamar Lopes Bezerra pelo incentivo e
várias discussões.

Aos Profs.Drs. Gilberto Amaral e Elisabete Maria Pascholati, do Instituto de
Geociências da Universidade Estadual de Campinas (IG-UNICAMP), pela
disponibilidade, decidido apoio, solidariedade, participação cm diversas fases do trabalho,
cessão dos dados gamacspcctromctricos terrestres c leitura crítica do texto. Também ao
Prof.Dr. Álvaro Penteado Crósta pela salutar reciclagem dos relacionamentos pessoal e
científico.

L



Aos Profs.Drs. Valdccir de Assis Janasi, Silvio Roberto Farias Vlach e Mário da
Costa Campos Neto, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (JG-USP),
pela importante colaboração no cotejo das informações geológicas, interpretação dos dados
aerogeofísicos c leitura critica do texto.

À Marta Rosane da Rocha Netto Batista e Márcia Lúcia de Lima Corrêa pela
colaboração, paciência e dedicação na digitação do texto e tabelas, respectivamente.

À Eliane Maria da Silva Quinlâo pela amizade e cuidadosa revisão do manuscrito.
Também a Leonel Dorotheu Quiniào, Maria Aparecida da Silva Quintão , Sérgio Luiz da
Silva Quintão e Marcelo Leonel da Silva Quintào pela carinhosa acolhida.

À Jorge Luiz da Cunha pela digitalização de algumas ilustrações e a José Ca^os de
Gouvêa e Ricardo Yoiti Shimamoto pela elaboração das demais figuras.

Às Profas.Dras. Naomi Ussami, Márcia Ernesto e Maria Irene Bartolomeu Raposo,
do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo (IAG-USP), pela
confiança depositada.

Finalmente, mas não por último, ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo S.A. • IPT, entidade na qual o autor exerceu suas atividades por mais de 10
anos e a quem deve parte de sua formação profissional, construída através da livre
interação com pesquisadores, companheiros e amigos, selretudo, dos agrupamentos de
geofísica e geologia geral.



1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

Apesar de grande parte do território brasileiro ser contemplada por coberturas
aerogeofisicas, muito pouco tem sido feito no sentido de divulgar esse imenso acervo de
dados e explorar adequadamente sua aplicabilidade em geociências.

Os levantamentos aerogeofísicos no Brasil, concentrados sobremaneira durante os
anos 70, em terrenos pré-cambrianos, normalmente registraram informações
magnetomctricas e gamaespectrométricas, e os produtos finais são representados,
freqüentemente, na forma de mapas de contorno do campo magnético residual e da
contagem total.

O Pré-Cambriano ocidental do Estado de São Paulo encontra-se praticamente coberto
pelo Projeto Aerogeofísico São Paulo - Rio de Janeiro. O levantamento foi executado
durante os anos de 1978 e 1979 pela ENCAL S.A. - Consultoria e Aerolevantamentos e
os dados foram corrigidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
em 1988.

O objetivo principal desse trabalho foi processar os dados aerogamaespectrométricos
e acromagnetométricos, gerar mapas geofísicos temáticos regionais e proceder uma
tentativa preliminar e simplificada de integração geofisico-geológica, com ênfase nos
maciços granitóides e no arcabouço tectônico, de um trato ocidental do Pré-Cambriano do
Estado de São Paulo.

Por este estudo ter constituído o primeiro contato do autor com informações
aerogamacspectrométricas discriminadas, o exercício foi mais voltado para a resolução do
método, em confronto com informações geofísicas terrestres da mesma natureza e
geológicas em níveis de semidetalhe e regional, do que, a partir dessas mesmas informações,
tentar contribuir significativamente para o conhecimento geológico das áreas sobrevoadas.

A partir dessa premissa, foi selecionada uma área do Pré-Cambriano do Estado de
São Paulo que reunisse o maior número de informações geológicas, publicadas ou inéditas,
representadas através de mapeamentos geológicos de semidetalhe e regionais.

A área objeto do estudo, indicada na Figura 1, é delimitada pelas seguintes
coordenadas:

Longitude W Latitude S

A 47«30' 22«00'
B Div.SP-MG 22*00'
C 46*30' Div.SP-MG
D 46O0' 23*45'
E 47*30' 23245'



so*

Figura I - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO AEROGEOFÍSICO SÃO PAULO-RIO OE JANEIRO,
INDICANDO A REGIÃO ESTUDADA í modificodo d« Anjo* t Mourõo, 1988 ).
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I
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho foi dividido em cinco segmentos principais:

• no primeiro, foi efetuada uma revisão condensada dos princípios da
espectrometria gama, voltada para a aplicação em levantamentos aéreos;

• no segundo, foi procedida uma comparação, visual e numérica, entre dados
gamaespectrométricos terrestres e aéreos da Suíte Intrusiva de Itu. Também foram
relacionados dados geofisicos e geológicos de alguns maciços granitóides com
mapeamentos faciologicos como os de Sorocaba, São Francisco e Morungaba;

• no terceiro, a partir da compilação de mapa geológico atualizado, foi realizada
uma tentativa preliminar e simplificada de integração de todos os dados
aerogamaespectrométricos e geológicos da área;

• no quarto, foi elaborada uma interpretação qualitativa dos dados
aeromagnetomctricos, a partir dos produtos da aplicação de diversos filtros como
gaussiano, passa-baixa, continuação para cima, redução ao pólo, susceptibilidade
magnética aparente e integração geológica simplifícaò»;

• no quinto e último, foram desenvolvidas breves considerações finais sobre a
integração geral dos dados aerogeofísicos e geológicos.

1.3 FONTES DE INFORMAÇÃO E METODOLOGIA

As principais fontes de informação geofísica foram as seguintes:

• dados aerogamaespectrométricos e aeromagnetométricos do Projeto São Paulo -
Rio de Janeiro, Parte I - São Paulo, processados e corrigidos por Anjos e Mourão
(1988) e gentilmente fornecidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM), com a devida autorização do Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM);

• dados gamaespcctrométricos terrestres processados e corrigidos da Suíte Intrusiva
de Itu, gentilmente cedidos por E.M.Pascholati e ainda parte integrante de sua
Tese de Doutoramento (Pacholati 1990).

A metodologia utilizada pode assim ser resumida:

• implantação dos dados no sistema computacional do Departamento de
Exploração (Depex) da Petrobrás, no Rio de Janeiro;

O sistema é constituído essencialmente de um supercomputador IBM modelo
3090/600J, com seis processadores vetoriais, estações gráficas do tipo IBM 5080 c dois
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plotters eletrostaticos coloridos on line de 36 polegadas VERSATEC, modelos CE 3236,
além de terminais IBM 3278.3 e de uma impressora LASER IBM 3800-3.

• geração das malhas de dados terrestres e aéreos;

Foram utilizados basicamente dois métodos para a geração das malhas terrestres e
aéreas, em função da distribuição planimétrica dos dados. Assim, para as informações
terrestres, foi empregado um método de interpolaçao cuja ponderação é calcada no inverso
da distância (veja item 4.3), enquanto para as aéreas aplicou-se um método bidirccional
de geração de malhas (veja item 6.1).

• interpretação aeromagnetica qualitativa;

Para desenvolver a interpretação aeromagnetica qualitativa foi utilizado um conjunto
de programas de filtragem, cujo detalhamento deve ser remetido ao Capítulo 7.

• elaboração e edição dos mapas de contorno;

Para a elaboração e edição dos mapas de contorno, foram empregados sistemas e
programas proprietários da Petrobrás, disponíveis aos usuários. Foram produzidos 21
mapas de contorno, em escala 1:200.000, da Suíte Intrusiva de Itu; 8 mapas em escala
1:500.000 referentes aos dados aerogamaespectrométricos e igual número pertinente ao
tratamento das informações aeromagnetométricas.

• compilação de mapa geológico;

Para a compilação do mapa geológico, procurou-se reunir informações atualizadas,
com ênfase para as rochas granitóides. Assim, tomou-se como base o mapa de Janasi e
Ulbrich (1985), em escala 1:500.000, procedendo-se atualizações a partir dos trabalhos de
Janasi et ai. (1990) e Vasconcellos e Janasi (1989), ambos nessa escala. A
compartimentaçâo em grandes unidades foi baseada no mapa ao milionesimo de Campos
Neto e Vasconcellos (1986). Já as informações relativas á Bacia do Paraná foram extraídas
do mapa geológico do Estado de São Paulo (IPT 1981), também na escala 1:500.000.



2 TRABALHOS ANTERIORES E TRABALHOS UTILIZADOS

Diversos são os trabalhos existentes na literatura geológica que versam sobre a área
estudada ou que a incluem. Náo é objetivo desse capitulo elaborar uma sintese do
conhecimento geológico e geofisico do Pré-Cambriano e dos terrenos sedimentares da Bacia
do Paraná no Estado de São Paulo, uma vez que essa tarefa já foi desenvolvida, em parte,
no exame de qualificação do autor (Ferreira 1987a,b). Entretanto, sinteses bastante
completas sobre a geologia pré-cambriana podem ser encontradas em Artur (19S8),
Vasconcellos (19S8) e sobre a Bacia do Paraná em Zalán et ai (1990).

Neste exercício foram tomados como base essencialmente os trabalhos de Janasi e
Ulbrich (1985), Vlach (1985 e 1989), Wernick e Galembeck (1986), Vasconcellos e Janasi
(19S9), Godoy (1989), Vlach et ai. (1990), Janasi et ai. (1990), Wernick (1990) e Wernick
et ai. (1990) sobre os granitóides, e o de Campos Neto e Vasconcellos (1986) sobre a
geologia da área, além do mapa geológico do Estado de São Paulo (IPT 1981).

A bibliografia geofísica básica dos temas envolvidos (aerogamaespectrometria e
aeromagnetometria) pode ser remetida a Bhattacharyya (1966), Spector e Grant (1970),
Adams e Gasparini (1970), Grasty (1979), Killeen (1979), Bristow (1979), Darnley (1982),
Mares (1984), Faure (1986), Darnley e Ford (1989) e vários livros-texto de introdução a
geofísica.



3 METODOLOGIA AEROGAMAESPECTROMÉTRICA

3.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

Existem três formas pelas quais as radiações se manifestam: partículas a e P e
radiação y. As partículas a são núcleos de He e são absorvidas por poucos centímetros de
ar. As partículas fi são elétrons e possuem maior poder de penetração no ar, ultrapassando
lm. Já a radiação y é uma forma de radiação eletromagnética, semelhante aos raios X,
sendo fortemente penetrativa. É caracterizada por uma faixa de freqüências entre 3x10"
5-1 e 3.\10:i S~\ apresentando, portanto, curtíssimos comprimentos de onda (IO*11 a IO'13

m). Wulf (1910 apud Grasty 1979) mostrou que a radiação gama proveniente da superfície
terrestre é capaz de ionizar o ar até alturas da ordem de 300m.

A absorção da radiação gama ocorre através de três processos distintos: efeito
fotoelétrico, espalhamento e produção de par.

No efeito fotoelétrico, a energia do raio gama é completamente absorvida por um
elétron periférico que é expelido do átomo, emitindo desse modo radiação beta, por meio
da energia cinética E = hv - Eb, onde Eb é a energia do elétron, e hv = hc/A (onde h é a
constante de Planck; c é a velocidade da luz e X è o comprimento de onda), a energia do
fóton incidente. É evidente que essa condição (ejeção de elétron) existe apenas quando a
energia do fóton incidente for maior que Eb. A absorção através do efeito fotoelétrico é
predominante em condições de baixa energia, constatando-se, assim, que a mesma decresce
rapidamente com o aumento da energia do fóton. Para uma mesma energia, a absorção
dos raios gama é, em geral, diretamente proporcional ao número atômico do material
absorvente.

O processo de espalhamento, conhecido como Efeito Compton, sucede quando um
fóton de raio gama colide com um elétron, livre ou periférico. Nesse processo, parte da
energia é absorvida, enquanto o fluxo de raios gama é espalhado a partir de um certo
ângulo relacionado com a direção original de incidência. Como conseqüência da perda
parcial de energia, o fóton espalhado é de baixa freqüência, ou alto comprimento de onda,
em relação ao fóton incidente.

Na produção de par, geração de raios gama através de emissão de um par elétron-
pósitron, a energia mínima exigida é de l,02MeV, sendo necessário que o fóton incidente
tenha energia igual ou superior a esse valor. Tal interação predomina em condições de alta
energia, particularmente cm materiais de grande número atômico (maior que 30). Tendo
em vista que a maioria dos materiais objeto de medidas aerogamaespectrométricas
(rochas, ar e a água) possui um número atômico baixo (aproximadamente entre 10 e 20),
e também que a maioria da radiação gama é de baixa a média energia (menor que
2,62Mev), o espalhamento Compton é o processo predominante entre a fonte de
radioatividade c o detector.



Caso uma radiação gama de intensidade I incida em uma camada absorvente de
espessura dx, a quantidade de radiação absorvida dl será proporcional a dx e 1, de forma
que:

dl = - n\dx

O fator de proporcionalidade, característico do meio, é conhecido como coeficiente de
atenuação linear. No caso da intensidade I assumir o valor Io na presença de material
não-absorvente, então:

I = I,*"** •

A espessura do material absorvente que reduz a intensidade da radiação pela metade,
denominada meia-espessura (Xtp), pode ser assim expressa:

Grasty (1979) apresenta (Tabela 1) as meias-espessuras bem como os índices de
atenuação de massa de várias energias para a água, o ar e a rocha, baseado em Hubbell e
Berger (1968). O coeficiente de atenuação de massa é o coeficiente de atenuação linear
dividido pela densidade do material. Para aeronaves a alturas de 100m ou mais, a
intensidade dos raios gama abaixo de 0,10Mev, emitidos por rochas ou solos na superfície,
será consideravelmente reduzida e refletirá o predomínio do espalhamento Compton da
radiação gama de alta energia. Assim, a radioatividade natural pode ser detectada a
algumas centenas de metros da superfície, constituída de raios gama originários da
superfície, ou de algumas dezenas de centímetros abaixo dela.

Todas as rochas e solos são radioativos e emitem radiação gama. As fontes dessa
radiação são:

• K40 que representa 0,0117% do K total (os outros isótopos, K39 e Af41 não são
radioativos e representam respectivamente 93,2581% e 6,7302% do K total);

• produtos do decaimento do Um (99,2743% do U total);

• produtos do decaimento do Um (0,7200% do U total);

• produtos do decaimento do U23* (0,0057% do U total);

• produtos do decaimento do Thm (100% do Th total).

A Figura 2 mostra os espectros da radiação gama para o K, o U e o Th, medidos por
detector de NaJ ativado a TI.
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Energia
(Mev)

0 01

Q 10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

1.00

1.45

1.50

17Í

2.00

2.62

3.00

Coeficiente de Atenuação de Massa
(cm»/g) '

Ar"

4.8200

0.1510

0.1340

0.1230

0.1060

0.0954

0,0868

0.0804

0.0706

0.0635

0.0526

00517

0.947:1

0,0444

0.0391

0,0358

Água

4.9S00

0.1680

0.1430

0.1360

0.1180

0,1060

0.0966

0.0894

0.0785

0,0706

0.0585

0,0575

0.0532

0.0493

0.0433

0,0396

Rocha'

26.5000

0.1710

0.1400

0.1250

0.^070

0.0957

0.0873

0.0807

0.0708

0.0637

0.0528

0.0519

0.0482

0.0447

0.0396

0.0365

h-a;f Thickness

Arc

(m)

1.11

35.50

40.00

43.60

50.60

56.20

61.80

66.70

75.90

84.40

102.00

104.00

112.00

121.00

137.00

150.00

Âgu*
(cm)

0.139

4.130

4.650

5.100

5.870

6.540

7,1 «0

7,750

8.830

9.820

11.800

12.100

13.000

14.100

16.000

17 500

Rocha*

(cm)

0.01

1.62

1.98

2.22

2.59

2.90

3.18

3.43

3.92

4.35

5.25

5.34

5.7S

6.20

7.00

7.60

a) Espessura do material pela qual a intensidade do raio é reduzida pela metade do valor inicia/;

b) 75% N;232% O; 1,3% Ar por peso;

c) composição do concreto tipico (Hubbel & Berger 1968);

d) para o ar a O*C • 76cm de Hg com uma densidade de 0,001293 g/cm1

e) densidade do concreto de 2JS g/cm*

Tabela 1 - Coeficientes de atenuação de massa e half thickness de várias energias de raios gama no
ar, água e concreto.

(conforme Hubbell & Berger 1968, modificado de Grasty 1979).
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De acordo com Faurc (I9S6), referenciando outros autores, o K$ decai de uma forma

regular para o Arft e o Ca% O decaimento para o Arft ocorre através da emissão de
positrons e da captura de elétrons, enquanto para o Ca% o processo envolve apenas
emissão de partículas beta negativas.

No decaimento para o Ar$, cerca de 11% dos átomos de Kft decaem por captura de
elétrons e atingem um estado excitado de Arfí, seguido da emissão de raios gama com
energia de l,46MeV (Figura 2). Aproximadamente 0,16% desses átomos decaem tambcm
por captura de elétrons diretamente para a forma estável de Arfl, emitindo assim uma
energia de 1,51 Mev. A terceira parte, 0,001% dos átomos de K$, decai por emissão de um
positron (0,49MeV), seguido da sua eliminação através da liberação de l,02MeV de
energia.

Os decaimentos dos isótopos U23*, U235, U23* e Th7*2, por sua vez, revelam-se mais
complexos. Todos os isótopos de U são radioativos e o Th212 existe primariamente apenas
nessa forma, contudo é cerca de quatro vezes mais abundante que o U. Cinco isótopos do
Th, não obstante, ocorrem na natureza como produtos intermediários dos decaimentos de

ty (J23S

O U231 decai para o Pbm da seguinte forma:

U2? - PbS6 + ZHef + 6/f + Q,

onde Q = 47,4MeV/átomo, ou 0,71cal/g/ano e representa a soma das energias de
decaimento de toda a série.

Os decaimentos dos demais isótopos podem ser assim indicados:

U& - Phff + IHei + 4 0 + Q (45,2MeV/átomo) e

Th& - Pb& + 6He} + 4 0 + Q (39,2MeV/átomo).

Dessa forma, os decaimentos de U2il, t/235 e Th232 resultam nos seguintes isótopos
estáveis: Pb206, Pb™ e Pb20*, respectivamente.

As principais radiações gama acima de lOOkeV, emitidas pelo Um e Th232 cm
equilibrio com seus produtos de decaimento, são apresentadas, por exemplo, nas tabelas
10B.2 e 10B.3 de Smith e Wollenberg (1972 <*/>«</Grasty 1979, p. 149 e 150).

As tabelas 2 e 3 ilustram apenas as radiações o e 0 resultantes dos decaimentos do
Vzn e Th2n, respectivamente. Os decaimentos dos isótopos U23i e U23* não são indicados,
visto que representam, respectivamente, 0,72 e 0,0057% do U total No caso da Tabela
2, observam-se apenas 14 isótopos de elementos-filhos, uma vez que os produtos de
decaimento, At211, Rn2t%, 77210 e TP*, representam menos de 0,2%.

Como pode-se observar nas referidas tabelas, as meias-vidas do U231 e do Th231 são
muito maiores que seus respectivos isótopos-filhos, o que satisfaz a condição do equilíbrio
secular (veja item 3.3.6).
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Isotopo

u™
T h 2 M

P a " 4

u"4

7h"°

fia"s

fin"2

Po2 1 t

Po214

8/2 1 4

Po214

P6210

B/210

Po210

Pb2Oi

Radiação

3

X

a

a

X

s

P
P
s

A

a

tstávtl

iVeia-Vida

4.507 x 10» anos

24.1 dias

1,18 meses

2,48 x 105 anos

7.52 x 10* anos

1600 anos

3.82S dias

3,05 meses

26,8 meses

19.7 meses

1.58 x 10-»
segundos

22,3 anos

5.02 dias

138,4 dias

•

£sfáo omitidos os produtos de decaimento para isótopos que representam
menos de 0,2%.

Tabola 2 - A série de decaimento do Un*
(conforme Smith & Wolienberg 1972, modificado de Grasty 1979).

Isótopo

Th"2

fia22»

»c2 2 8

Th229

fía22*

Rn220

Pó2''

O212
rH

Bi2'2

po>« (36%)

7/2 0 i

Po2 0 '

Radiação

a

P
P
et

%

9.

*

P
P (64%)

a (36%)

s

P
estável

Mcia-Vida

1.39x10'° anos

6,7 anos

6,13 .oras

1,91 anos

3,64 dias

55,3 segundos

0,158 segundos

10,64 horas

60,5 meses

3,04 x 1Q-7 segundos

3,1 meses

Tabela 3 - A série de decaimento do Thm

(conforme Smith & Wolienberg 1972, modificado de Grasty 1979).
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Considerando-se que o U e o Th dispõem de uma configuração eletrônica similar,
Th(Z = 90) e U(Z = 92), decorre que tais elementos possuem propriedades quimicas
semelhantes. Ambos ocorrem na natureza como óxidos tctravalentes e por apresentarem
ions similares (lN* = 1,05/4° e Th** = í,\0A°) podem ser facilmente substituídos entre
si. Entretanto, sob condições oxidantes, o Ú assume a forma hexavalente, sendo solúvel na
água e portanto mais móvel, enquanto o Th existe somente na forma tetravalente, e por
conseguinte seus minerais são insolúveis na água.

Durante a cristalização de um magma, U e Th são concentrados na fase liquida,
incorporados em rochas ricas em silica. Por essa razão os granitos, por exemplo, são mais
ricos nesses elementos que as rochas basálticas ou ultramáficas.

3.2 CARACTERÍTICAS DA RADIAÇÃO GAMA

O primeiro trabalho teórico dedicado à variação da intensidade da radiação gama
natural com a altura foi o de Eve (1911 apud Grasty 1979). Esse autor avaliou a
intensidade da radiação gama em termos do número (n) de íons produzidos por segundo/
cm3 de ar e mostrou que:

( 1 )
I* JU

onde:

g é a radiação média das rochas;

noéo número de íons produzido por cm3/s no ar, em condições normais de temperatura e
pressão, a lcm de uma fonte de um Curie de atividade radioativa (igual a Ig de Ra);

). é o coeficiente de atenuação linear dos raios gama no ar;

n èo coeficiente de atenuação linear dos raios gama na superfície, e z é igual ao send,
sendo (TI/2 -8)0 ângulo entre o detector situado a uma distância h acima da superfície
e um círculo elementar posicionado imediatamente abaixo dela.

Hess (1911 e 1912 apud Grasty 1979) foi o primeiro a obter resultados conclusivos no
tocante ao efeito de ionizaçâo da radiação gama em experimentos aéreos, através de um
balão, ilustrando assim o quanto a radiação decresce suavemente a partir de uma altura
de 1000m; acima de 2000m ela começa a crescer e a 5000m registrou-se uma ionizaçâo duas
a três vezes o valor encontrado na superfície. Esses resultados podem ser explicados pelo
decréscimo da concentração de Rn com a altura bem como pelo fato de que, para as
maiores alturas, existe o predomínio da ionizaçâo, devido á radiação cósmica.



Substituindo x = l/z na equação (1), tem-se:

-khx
dx = N0E2{Àh) , ( 2 )

onde:

A'o representa a contagem registrada em um detector de raios gama na superfície, e N, a
contagem a uma altura h.

A função Ei é conhecida como integral exponential de segunda ordem e na literatura
soviética é referida como 'função de King". King (1912 apud Grasiy 1979) generalizou a
equação (2) e derivou a variação dos raios gama (N) com a altura acima de um disco cir-
cular de espessura d, contido em um ângulo 2<f> do ponto de medida. N é dado por:

onde C "o. u, he?, possuem o mesmo significado dos parâmetros da equação (1).

A partir da equação acima, pode-se calcular a porcentagem da radiação total
detectada (P), a qual é originária de uma área circular subtendida por um ângulo 2<f>,
através da seguinte expressão:

Os resultados para energias de l,46MeV, l,76Mev e 2,62MeV para o K, o U e o Th,
respectivamente, encontram-se listados na Tabela 4; a Figura 3 ilustra os resultados para
o K e o Th a uma altura de 120m. Entretanto, tais resultados são válidos apenas para
radiações monoenergéticas não-espalhadas, uma vez que os raios gama decorrentes do
espalhamcnto Compton contribuem para a ionizaçâo ou sensibilizam o detector.

A solução completa do problema da detecção dos raios gama em levantamentos aéreos
é extremamente complexa, visto que muitos raios gama sâo envolvidos, com diferentes
coeficientes de atenuação, associados a espalhamentos múltiplos e ocorrendo
simultaneamente tanto na superfície quanto fora dela.

Na Figura 4 acha-se representada a natureza da componente de espalíumento de um
fluxo de raios gama para uma fonte homogênea de 1% de K, coberta por uma camada de
20cm de água, o que eqüivale aproximadamente a 200m de ar.

A componente resultante do cspalhamcnto pode crescer de forma significativa para
energias abaixo de 500kcV. Os resultados para uma fonte com Ippm d c U c Ippm de Th
podem ser observados nas figuras 5 c 6.
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Porcentagem cia
Fonte

" 10

""~ 20

" ~ 30

40

50

60

70

80

90

Potássio*

{fi = 0.006801m)

74,5

110.9

143.4

176.1

211,5

252.2

307.7

372,7

493,3

Urânio*

{ft = 0.0019/m)

76.2

113.3

146.8

180.6

217,2

259,5

312.3

385.8

513.4

Tório'

(/i = 0,00506/m)

79.6

100.0

154,1

190.1

229.5

275.5

335.5

415.2

559.5

i) Coeficiente de atenuação linear tomados da Tabela 1 para o ar a O*C ê 76cm de Hg.

Tabela 4 - Porcentagem de deteçâo da radiação gama originária de circulares
abaixo do ponto de medida, a uma altura de 120m (conforme Grasty 1979)

1%K

1 ppm Th

i ppm U

Razão dt Exposição {M R/h)

Lovborg & Kirkegaard
(1974)

1.S2

0.31

0,63

Beck *eí ai'
(1972)

1,49

0.31

0,62

Tabela 5 - Contribuições devidas ao K, U e Th para uma exposição de 1cm
acima do solo. (conforme Grasty 1979)

Elemento
Analisado

Potássio

Urânio

Torío

Contagem
Total

isótopo

K«

Bi™

Tlm

•

Energia do
Raio Cama

(McV)

1.46

1.76

2,62

Janelas
Í««V)

1.37- 1,57

1,66- 1,86

2.41 . 2.91

0,41 . 2,81

Tabela 6 - Espectro das larguras <Jãã jans.'as {conforme Grasty 1979)
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A Figura 5 mostra diversos fotopicos, todos oriundos da radiação gama emitida pelo
BiZi* até energias de 0,5MeV, assinalando-se apenas aquela correspondente a l,76MeV.
Abaixo de 0,5McV, segundo Kogan et ai. (1971 apud Mares 1984), as radiações gama são
provenientes, alem do Bi21*, dos isótopos Pb21*, Th23* c Lnu.

A Figura 6 também exibe vários fotopicos, destacando aquele correspondente ao
TPoi(2,62MeV). Os outros são originados dos isótopos TP*, Bim e Ac°* até energias de
0,5Mev. Abaixo desse patamar, o espectro de radiações gama provém dos isótopos Th232,
Th2*, Ac-* c Pb212, de acordo com Kogan et ai. (1971 apud Mares 1984).

A contribuição skyshine decorre dos raios gama advindos da superfície, os quais foram
espalhados pelo ar na altura de lm. O fluxo dessa contribuição é de baixa energia e
participa com cerca de 50% do total da energia menor que 200keV. Para essas baixas
energias, a radiação é virtualmente isotrópica, com distribuição angular uniforme, mesmo
que os raios gama tenham sofrido múltiplas colisões e se tornem erráticos.

A Figura 7 apresenta o espectro de energia de um fluxo de raios gama bem como a
contribuição skyshine a lm acima de um granito com 3,4% de K, 3ppm de U em equilíbrio
e 12ppm de Th, conforme Lovborg et ai. (1976 apud Grasty 1979).

A Figura 8, por sua vez, ilustra a distribuição angular típica de um fluxo de raios
gama a lm de altura, onde nota-se que pequena parte do fluxo diretamente abaixo do
sensor é detectada, e a maior parte da radiação provém de ângulos entre 60 e 80s, a partir
da vertical.

A Tabela 5 aponta a contribuição do K, do U e do Th para uma exposição de lm
acima da superfície. Os resultados similares obtidos por Beck et ai (1972) e Lovborg e
Kirkegaard (1974 apud Grasty 1979) revelam uma boa coerência da distribuição de energia
de um fluxo de raios gama.

Na interpretação de dados acrogamaespectrométricos, todavia, não é suficiente
conhecer somente a distribuição dos raios gama oriundos de K, U e Th, mas também as
características do sensor, os quais podem modificar de modo considerável o espectro. A
introdução da resposta do sensor na análise é um problema bastante complexo e pode ser
avaliado satisfatoriamente apenas através da combinação de experiências de laboratório e
simulações de Monte Cario.

Grasty (1976a apud Grasty 1979) utilizou resultados experimentais de Grasty e
Holman (1974 apud Grasty 1979), relativos a medidas de variação angular a 2,62MeV,
para um certo número de sensores normalmente usados em levantamentos
aerogamaespectrométricos, e comparou esses dados com cálculos teóricos a partir da
equação (4). A Figura 9 ilustra como a porcentagem da contribuição de áreas circulares
abaixo da aeronave varia com o tipo de sensor.
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1
3.3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

3.3.1 O Sistema Aéreo

Nas medidas aéreas da radioatividade natural, empregam-se sensores cilíndricos de
grande volume. Em função das características físicas do fotomultiplicador, não são
observados os comportamentos ilustrados nas figuras 4, 5 e 6, sendo necessário, portanto,
selecionar janelas representativas de um determinado radioelemento.

O espectro típico de uma radiação gama, tomado a 120m de altura, é apresentado na
Figura IO, de Foote (I968 apudGrasty 1979). Os picos de 2,62MeV, l,76Mev e l,46McV
representam o 77201, o Bi21* assim como o K*. Os raios gama, assim caracterizados, são
aceitos em geral como os mais adequados para as medidas de U e Th, em virtude de serem
abundantes. Pelo fato de possuírem alta energia, não são significativamente absorvidos
pelo ar; também por essa razão são individualizados com facilidade de outras radiações no
espectro. As janelas de energia daqueles raios encontram-se dispostas na Tabela 6, além
da janela da contagem total. Entretanto, uma série de correções são necessárias para que
se possam gerar os produtos finais de um levantamento aerogamaespectrometrico. As
principais são: redução da radiação de fundo atmosférico (background); correção do Efeito
Compton; correção ahimétríca e ainda conversão dos dados corrigidos em concentrações
(% e ppm).

3.3.2 Radiação de Fundo Atmosférico

Em qualquer levantamento aerogamaespectrometrico, são três as principais fontes da
radiação atmosférica:

• radioatividade da aeronave e do equipamento;

• radiação cósmica;

• radioatividade proveniente do gás radónio na série de decaimento do U.

A radioatividade da aeronave e do equipamento, considerada constante, é resultante
da presença de pequenas quantidades de material radioativo, principalmente nas luzes e
nos diais de rádio dos painéis dos instrumentos.

A radiação cósmica é causada principalmente pela geração de fótons, oriundos da
interação com o ar, a aeronave ou com o sistema de detecção. A contribuição da radiação
cósmica aumenta com a altura, embora seja pequena a variação diária cm uma mesma
base. Pequenas variações são observadas com a latitude, o ciclo solar de 11 anos ou ainda
com o tamanho da aeronave. A Figura 11 representa o espectro da radiação cósmica
obtido através da subtração de dois espectros sobre a água, a diferentes altitudes, de
acordo com Burson (1973 apud Grasty 1979). O pico proeminente, em torno de 0,5McV,
c produzido pela eliminação de pósit-ons, criados pela produção de par, cm virtude dos
raios gama de alta energia na aeronave ou no conjunto do detector. A radiação cósmica
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cm cada janela pode ser removida quando se monitora a janela de alta energia de 3-6MeV,
a qual não será afetada pelas variações naturais na superfície (Burson 1973 apud Grasty
1979).

A maior influência, entretanto, ocorre em função dos produtos de decaimento do Rn,
um gás que se propaga na atmosfera e tem uma meia-vida de três dias e oito décimos. A
forma bem como a intensidade da propagação dependem de diversos fatores como pressão,
umidade do solo, manto de intemperismo, ventos e temperatura. A Figura 12 exibe as
concentrações de Rn monitoradas em Cincinnati (EUA), pela manhã e à tarde, ao longo
de quatro anos, segundo Gold et ai (1964 apud Grasty 1979). Darnley e Grasty (1970
apud Grasty 1979) mostraram que cerca de 70% dos fótons detectados na janela do U são
resultantes de produtos de decaimento do Rn ocorridos no ar.

3.3.3 Efeito Compton

Em virtude do espalhamento Compton na superfície e no ar, de 2,62MeV do TP0*,
pode haver interferência nas janelas de baixa energia do U e do K, a partir de uma fonte
pura de Th. O mesmo ocorre com fontes de U que interferem no espectro de baixa energia
do K assim como na janela de alta energia do Th, em resposta à radiação do Bi21* na série
de decaimento do U.

Devido ao pequeno poder de resolução dos detectores de NaI, as contagens
decorrentes de uma fonte pura de K podem ser registradas no canal do Ú. As razões de
contagens nas janelas de baixas energias oriundas de fontes puras de U e Th são
conhecidas como stripping factors e denominadas o, 0 e y, onde:

• a é igual à razão das contagens nas janelas de U e Th, a partir de uma fonte pura
de Th;

• P é igual à razão das contagens nas janelas de K e Th. a partir de uma fonte pura
de Th;

• y é igual à razão das contagens nas janelas de K e U, a partir de uma fonte pura
deU.

Grasty (1977 apud Grasty 1979) introduziu os termos a, b e g para denominar os
stripping factors inversos, onde:

• a é a interferência do U na janela do Th;

• b é a interferência do K na janela do Th;

• g é a interferência do K na janela do U.

A Figura 13 constitui uma representação esquemática da interferência entre as janelas
dos três radioelcmentos, sendo os fatores identificados, como se segue, de acordo com
Killccn (1979):
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Stripping Factor Fatores usados para a faixa do

ot Th na janela do U
P Th na janela do K
y Una janela do K
a U na janela do Th (normalmente pequeno)
b K na janela do Th (zero)
g K na janela do U (szero)

Um detalhamento dos procedimentos adotados para se determinarem os stripping
factors em levantamentos aéreos pode ser encontrado em Killeen (1979).

Para que seja possível transformar as contagens medidas nos levantamentos
aerogamaespectrometricos em concentrações (ppm,%), é necessário discriminar as seis
constantes de calibraçâo referidas, principalmente as três primeiras. Esse procedimento
utiliza grandes fontes de calibraçâo de concreto ou fontes planares (pads); as mesmas foram
construídas em Ottawa, pelo Serviço Geológico do Canadá, segundo Grasty e Darnley
(1971 apud Grasty 1979), como também em Grand Junction , pelo Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento de Energia dos Estados Unidos (Word 1978 apud Grasty
1979). No Brasil, devido á inexistência de fontes de calibraçâo, as contagens registradas
nos levantamentos aerogamaespectrometricos não podem ser transformadas em teores, o
que impossibilita a comparação com estatísticas internacionais, em termos das
concentrações de U e Th, em ppm, e K, em %, nos diversos tipos de rochas.

3.3.4 Correção Altimétríca

A correção altimétrica é efetuada através de sobrevôos, de preferência em regiões
planas e a diversas alturas. Para o intervalo de alturas normalmente empregado em
levantamentos aéreos, as contagens em cada janela podem ser representadas, de forma
adequada, pela seguinte expressão:

N = Ae-"h , ( 5 )

onde A e n são constantes (Darnley et ai 1968; Kogan et ai 1971; Burson 1973 apud
Grasty 1979). A Figura 14 indica a variação do K com a altura da aeronave, através de
curvas derivadas das equações (5) e (2) de Grasty (1976b apud Grasty 1979).

3.3.5 Conversão para Concentrações Superficiais

A partir de vôos sobre áreas-teste, onde são conhecidas as concentrações dos
radioclementos, é relativamente fxil transformar as contagens por segundo em
concentrações. O Departamento de Energia dos Estados Unidos dispõe de uma fonte de
calibraçâo próxima a Las Vegas, c o Serviço Geológico do Canadá, um padrão perto de
Ottawa, como já referido.
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3.3.6 Outros Fatores que Influenciam as Medidas

Os outros fatores que influenciam as medidas, de acordo com Killeen (1979), são o
equilíbrio radioativo; a geometria e o arranjo das amostras; o tempo morto; o volume das
amostras; a soma e o empilhamento de pulsos.

Uma série radioativa encontra-se em equilíbrio secular quando o mesmo número de
átomos decai, em todos os membros, em uma mesma unidade de tempo, ou seja:

onde:

A', = o número de átomos do elemento radioativo-pai;

/ = 1, 2, 3, = produtos de decaimento;

;. = constante de decaimento (l/s).

O estado de equilíbrio, nesse caso, é alcançado quando o processo de decaimento
sucede em um sistema geoquimicamente fechado. Assim, pode-se determinar o total do
pai na série de decaimento através da medida da radioatividade de qualquer filho.
Principalmente em relação ao U, o equilíbrio secular nem sempre é obtido, uma vez que,
ao assumir seu estado hexavalente, esse elemento torna-se bastante solúvel e,
conseqüentemente, de fácil lixiviaçâo. Na série de decaimento do Í/2M, o isótopo-filho
referencial é o 77z230 (Tabela 2), o qual possui uma meia-vida de aproximadamente 80.000
anos. Desse modo. o equilíbrio secular do U é atingido em 560.000 anos, assumindo que,
em sete meias-vidas, os produtos-filhos alcançarão 99% do valor do equilíbrio, enquanto
o do Th é conseguido em cerca de 47 anos e por esse motivo pode ser considerado em
estado de equilíbrio.

Em conseqüência, o equilíbrio do U pode ser facilmente rompido em rochas,
sobretudo em virtude da ação do intemperismo, o que provoca dispersões química e física.
O grau de di^jrsâo é regido por diversos fatores como clima, hidrologia superficial e
topografia. Em regiões de climas tropicais quentes e úmidos, o grau de lixiviaçâo é grande,
favorecendo assim a diminuição do conteúdo de informação dos raios gama em solos
residuais.

Uma maneira de verificar a alteração de rochas é o parâmetro F = K.U/Th, definido
por Efimov (1978 fl/>w</Gnojek & Prichystal 1985). O índice F é de 1,2 a 1,3 em rochas não
alteradas, podendo chegar a 2,5, ou mesmo 10, em rochas alteradas.
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A geometria do detector é outro fato: de grande importância, visto que o tamanho e
a forma do mesmo influenciam a medida da radiação. Detectores portáteis ou
aerotransportados são considerados de geometria 2rr, e a geometria 4n, por exemplo, é
aquela na qual a fonte engloba todo o detector, como no caso de perfilagens de poços. As
figuras 15 e 16 apresentam diferentes geometrias sensor-fonte bem como a influência da
topografia em levantamentos aéreos.

O volume efetivo da amostra pode ser afetado por fatores como a densidade do ma-
terial e o coeficiente de absorção, como já visto.

O tempo morto representa o tempo durante o qual o aparelho encontra-se ocupado
analisando um raio gama, não registrando, assim, outros raios que eventualmente estejam
incidindo.

Já a soma, ou empilhamento de pulsos, tem lugar quando dois raios gama alcançam
o detector ao mesmo tempo e são interpretados como apenas um pelo aparelho.
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4 GAMAESPECTROMETRIA TERRESTRE

O que se denominou gamaespectrometria terrestre constitui uma sintese da Suite
Intrusiva de Itu , a geração e a análise de mapas de contorno dos radioclcmentos, de suas
razões e do parâmetro F, utilizando dados terrestres de Pascholati (1990).

4.1 SUÍTE INTRUSIVA DE ITU

A Suite Intrusiva de Itu (Pascholati et ai. 1987) situa-se cerca de 60km da cidade de
São Paulo, abrangendo uma área aproximada de 400km2.

Os granitoides de Itu pertencem ao denominado Itu belt de Vlach et ai. (1990), o qual
é formado por dezenas de plútons e complexos granitoides tardi a pós-orogenicos ao ciclo
Brasiliano (640-580Ma). Acompanham, grosso modo, a borda erosiva da B3cia do Paraná
e truncam domínios tectonoestratigráficos distintos (Figura 17). As caracteristicas gerais
desses granitoides são apresentadas na Tabela 7.

Vlach et ai (1990) definiram quatro associações granitoides, geograficamente
superpostas, com base em critérios estruturais, petrográficos e geoquímicos. São elas:

• granitoides porfiríticos cálcio-alcalinos comparáveis aos do tipo I Caledoniano.
Os minerais máficos são biotita e eventualmente homblenda, e os acessórios mais
comuns, titanita como também allanita.

• granitoides róseos, grosseiros, com texturas viborgíticas, comparáveis aos do tipo
A. A composição é siene?ranitica, e os acessórios principais são titanita, allanita
e fluorita.

• as duas outras associações, intermediárias, incluem biotita-monzogranitos
ineqüigranulares e granitoides róseos, diferenciados, apresentando muscovita e
fluorita. as quais, em alguns locais, exibem produtos de alteração pós-magmátíca
além de mincralizaçòes de Sn, W, Mo c outras.

Pascholati et ai. (1987) apresentaram um estudo petrologico preliminar sobre a Suíte
e identificaram biotita-granitos, hastingsita-biotita-granitos, leuco-dioriióides e
microgranitos. As relações de contato com as encaixantes podem ser tectônicas ou
intrusivas.

Pascholati (1990) identificou, com base principalmente em critérios texturais, duas
fácies principais e várias outras secundárias na Suíte. As principais são as eqüigranularcs
de granulaçâo variável de média a grossa e as ineqüigranulares seriadas a porfiriticas. As
fácies secundárias identificadas por essa autora são: granitoides eqüigranulares de
granulaçâo fina a média, microgranitos porfiríticos assim como dioritóides brancos e
escuros.
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ASSOCIAÇÔIS

"calcio-alcatina*.
porlirilica

monxogranito*
Inaquigranutaroa

vtborgiticai •
llonogranito*
atiociado*

graniura
tardios com
muscoviu

PRINCIPAIS
OCORRtNCIAS

Sorocaba,
Morungaba (norte)
Serra da Balela

Morungaba (íul)
Ilu < norte)

Sao Franclito
Mu <«ul)

Pilar 4o Sul,
Morungaba,
São Francisco

MODO Of
OCORRfNCIA

Intruiiat
alongaila*,
eomplmo»
tctmtdidos

complexo*
• plúlant
contrato*

ptútont
«ubcircularo*

peqaenot
pi u tom
• «locAj epizonal*

COMPOSIÇÃO
E TtXTURA

monzogranito* •
quarlzo-momonliot,
granulafio groisa
(portiritico a porlirolda)

monxogranilot
(granulaç,io média •
gron* •
lnaa.ularanularas)
(ianotfrantloi
vibotgitlcot ou
porliraidti da
granulacto
qrntielri

nionrogranila» e
íienograniloi rtquigra-
nulares localnwnt*
granolirito

MINIRALOOIA

biotlta (+ hornblend»)
tllanila, allanila,
magnalila

biollla, lllanlti,
allanila, magndlla

MotlU (±raad*nriU>
litanlta, allanlta,
Iluorita

bioilta, r< ovlia,
fluorila (_• turma
Una, Inpáiiol

OUIMISMO

S/O7 ' ( S «IV.
allot K, D,, F;
mg - 0,35

ÍIOj - 7 0 71%
allot Ba, Sr médio f
mg - 0.3*

SIO} "73-74%
médio Ba
mg - 0 , 2 *

SiO? " 74%
Na/K - 1
baUot Ba, Sr,
mg geralmanlo
baioo

OBSÍRVAÇÔtS
í OfOCflOHOLO
GIA RWSr

diqurt
« «iiclavxt
de diorilo<i o
grjnilos
attoiiadu»
CI2 f l iMa
IR = 0,7072
(Morunyali»)

S»0 + lOMa;
IR >= 0,7064
(Mnmngaliji)

Stl r tOMa;
IR =0,7Uíe
(Ilu)

»lbil<lot
veio-, ile quarl/o,
«ni laHft com Sn,
W, ft-o

Tabela 7 • Características gerais dos granitóides pertencentes ao Itu belt parte leste (modificado de Vlach et ai. 1990)
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Pascholati (1990) apresentou ainda um mapa gcelópico em escala 1:50.000, onde
notam-se diversos lineamentos extraidos de imagens LANDSAT-TM, iiiosaicos rfe radar e
fotografias aéreas convencionais, sendo que os mais marcantes refletem zonas de falhas
curvas e aproximadamente paralelas, ou convergentes à Zona de Falha de Jundiuvira.
Através dessas imagens bem como de posterior verificação de campo, foram registradas
cunhas de rochas encaixantes que permitiram distinguir os granitos Salto, Fazenda Cruz
Alta, Fazenda Japão, ltupeva e outros (Figura 18).

4.2 LEVANTAMENTO GAMAESPECTROMÉTRICO TERRESTRE

Pascholati (1990) realizou, entre outros, um levantamento gamaespectrométrico
terrestre na Suíte Intrusiva de Itu.

As medidas para esse levantamento foram tomadas por um gamaespectrômetro
portátil da Scintrex, com um detector de NaI ativado a TI de 2.5x2.5^o/.3, no qual os
intervalos das janelas são: K(1380-1560keV); U(1660-1900keV); Th(2580-2650keV);
CT(SU0-2770keV).

O ruído de fundo foi medido em um lago, utilizando um barco de alumínio (IAG).
Foram obtidos os seguintes resultados: K = 0,59cps; U=0,34cps; Th = 0,19cps.

A calibraçâo do instrumento foi efetuada no Instituto de Radioprotecão e
Radiometria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN), no Rio de Janeiro,
onde foram utilizadas fontes planares (pads) com 3,0m de diâmetro e 0,5m de altura.

A partir dos dados obtidos, Pascholati (1990) calculou as razões de stripping
(a, i, fiey) como também os fatores de calibraçâo (cK, cU e cTh) necessários para se
obterem os respectivos teores (1RD). Considerando que os teores assim calculados
revelaram-se bem superiores aos medidos em laboratório, essa autora resolveu proceder a
novos cálculos, desta feita utilizando os padrões fornecidos pelo fabricante (TS-5 com
99,2% de ThOi e US-2 com 67,91% de i/jOs) e ruído de fundo (IAG). Os resultados desse
processo encontram-se na Tabela 8, onde podem ser observadas as üferenças entre os
métodos.

O levantamento superficial foi desenvolvido pela autora acima em afloramentos de
granitóides e do embasamento. A Figura 19 apresenta a localização dos 138 pontos
medidos, enquanto as tabelas 9 e 10 mostram as médias para os corpos graníticos obtidas,
respectivamente, por gamaespectrometria terrestre e de laboratório.

De acordo com Mares et ai. (1984 apud Pascholati 1990), as medidas espectrométricas
estão sujeitas a erros que podem ser aleatórios ou sistemáticos. Os aleatórios são causados
pelo caráier estatístico do decaimento radioativo e caracterizados pelo desvio padrão
o(rí) = jn , onde n representa a contagem; já os erros sistemáticos são caracterizados pelo
erro do\empo morto assim como pela calibraçâo indevida do aparelho. A correção do
tempo morto é expressa por:
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IRD

IAG

a

.0,665

Razões de
-••••Pr-"»

3

0,6832

0,6560

P
0.BS1

0,715

y

0,7585

0.7800

ck

8.S5Õ

0,12*

Fatores de
Calibraçao

cü

4,299

0.33*

cTh

0.399

3,60*

Tabela 8 - Fatores de calibraçao e razões de "stripping" ' = cps/ppm (conforme Pascfioiati 19S0)

Corpos
Graniticos

Salto

Faz.Cruz Alta

Fai.Japio

Itupeva

Outros

Suit» Itu

Número d<
Pontos

20
10

14

35

32

111

K (%)

X

3.48

3.88

3.46

4.04

3.41

3.67

o

1.00

0.71

0.57

0.80

0.88

0.86

•U(ppm)

X

6.6
3.4

2.8

5.9
4.4

5.0

a

2.3

1.1

0.9

3.9
2.4

3.0

eTh(ppm)

X
39.3

25.9

22.8

39.7

29.9

33.4

0

10.3

6.6

10.4

13.9

12.5

13.4

U/K

X

2.1
0.9

0.8

1.5

1.4
1.4

o

0.9

0.3

0.5

0.9

0.8

0.9

Th/K

X
11.7

6.8

66

10.1

8.7

9.3

o

3.1

1.9
2.S

4.0

1.7

3.S

Th/U

X

6.5

7.8

8.2

8.3

7.6

7.7

o

2.5
1.4

1.4

3.2
2.6

2.7

Taoeia 9 - Médias para os corpos granltlcos da Suite Intrusiva de Itu obtidas através ce gamaespecirometria terrestre
(conforme Pascholati 1990)

Corpos
Graniticos

Salto

Faz.Cruz Alta

Faz.Japão

Itupiva

Outros

Suit» Itu

Númaro d<
Pontos

16

6

14
34

SO

121

K (%)

X

4.28

3.55

4.28

4.43

4.07

4.20

a

0.44

0.49

0.59

0.43

0.74

0.63

eU(ppn)

X

7.5

3.8

3.5

5.3
4.6

5.0

a

4.6

0.7

1.7
3.4

2.5

3.2

•Th(ppn)

X

34.6

22.5

27.8

35.2

29.1

31.3

9

6.9

6.7

10.2

16.9

10.4

12.6

U/K

X

1.7

1.3

0.9

1.2

1.2

1.3

a

0.9

0.2

0.4

0.9
0.9

0.9

Th/K

X

8.2

6.6

6.8

8.1

7.6
7.7

0

2.2

2.8

3.1
4.4

3.7

3.7

Th/U

X | o

5.8 ! 2.4

6.0

9.7

8.0
7.4

7.6

1.5

6.4

3.1

3.1 |

3.6

Tabela 10 - Médias para o i corpos granltlcos da Suite Intrusiva de Itu obtidas através de gamaespectrometris laboraicno.
(conforme Poscholatl 1990)

40

i



1

o
o •

lOROttS OE N»S

O

° o

• o

o *

CHOLATi 139S:

o° o
o

o '

1

o •

+ o

o° o
O

o o

° o

o
o •

o
o

o

O O

o

o

o °

o

o *

° o

o
, o

o °° «

o
1

o

o

O P

o

O 1

o

o

o
o
o

A

o
%

e
o

o

• • • •
o

o
o

1

o

o

• •

'o -

o

IU90H

M00O J10000 ÍTtOOO

FJCUM I» «UITI ITU - M M K fMTM
MOMO 1

»f.J.F. I«l *^f

• I



onde nr é a razão de contagem, e td, o tempo morto determinado experimentalmente.

Pascholati (1990) avaliou estatisticamente os resultados do levantamento superficial
em relação aos conjuntos de constantes 1RD e 1AG (Tabela 7), para os três isótopos, e
comparou-os com aqueles obtidos por espcctrometria gama de laboratório. Concluiu,
então, que o segundo conjunto (IAG) apresentou teores de K, U e Th mais próximos dos
resultados obtidos em laboratório, além de menor desvio padrão, sendo esses teores
utilizados a seguir.

4.3 ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS MAPAS DE CONTORNO DE K, U E Th,
DAS RAZÕES U/K, U/Th E Th/K ALÉM DO PARÂMETRO F

A partir dos dados dos teores de K, U e Th, gentilmente cedidos por E.M.Pascholati,
foram construídos os mapas de contorno dos radioisótopos, de suas razões, do parâmetro
F e de localização dos pontos de medida, através do "Sistema de Malhas" do Setor de
Programação e Análise (Sepran), do Depex da Petrobrás.

Considerando a natureza da distribuição dos dados indicada na Figura 19, optou-se
pela aplicação de um programa, cuja ponderação é baseada no inverso da distância. Esse
método foi originalmente proposto por Shepard (1968), de acordo com Franke (1982).

Yamamoto (1986), revendo as formas de representação gráfica de dados geológicos,
assim comentou o método de interpolação empregado para a geração das malhas:

A fórmula geral para a interpolação de um ponto, com ponderação pelo inverso da
potência da distância é:

F = í/rWJ iwlt (6)
i = i 1 = 1

onde:

F = valor interpolado;

F, - valor observado no ponto i;

IV, •= 1 ID? = ao ponderador;

A = [(•*; -x)2 + (y, -yy)\l2 = a distância entre o ponto i e o ponto a ser
interpolado;
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p = a potência da distância; e

n = número de pontos dentro da vizinhança ao ponto a ser interpolado.

Na equação (6), quando o ponto a ser interpolado coincidir com algum ponto i
observado, decorre: F = Fi. Em conseqüência, surgem áreas planas em torno de cada
ponto de controle. Para minimizar esse efeito, a interpolação é feita em dois estágios: no
primeiro são calculadas as projeções dos mergulhos ou inclinações das superfícies que
passam pelos pontos de dados, sobre o ponto a ser interpolado, e, no segundo, calcula-se
a média dessas projeções, ponderadas pelo inverso da distância, constituindo o valor inter-
polado.

O ponderador (Wi) sendo igual ao inverso de uma potência da distância, faz com que
o peso seja maior para pontos próximos daquele a ser interpolado e menor para pontos
distantes. Assim, quanto maior for a potência maior será o ponderador. O erro de
interpolação depende, principalmente, da potência da distância e do número de pontos.

Outro aspecto importante é a definição da vizinhança em torno do ponto a ser
interpolado. Essa vizinhança pode ser determinada de vários modos: fixando-se o raio de
influência; definindo o número de pontos (n); ou o número de pontos por quadrante ou
octante.

Uma vez fixado o raio de influência, todos os pontos atingidos por ele serão
considerados na interpolação. De uma maneira geral, o raio de influência é fixado pelo
pesquisador, empiricamente, a partir do mapa de distribuição de pontos. Entretanto,
existem pelo menos dois métodos para se definir o raio de influência: o primeiro, devido
a Shepard (1968), leva em consideração a distribuição de densidades de pontos da área
mapeada, calculando-se o raio de influência da seguinte forma:

R = {IA I nN)m

onde:

R = ao raio de influência, de tal modo que, em média, sete pontos sejam
contemplados dentro de um círculo definido por esse raio;

A = a área do maior poligono inscrito nos dados; e

N = o número total de pontos.

O segundo, considera a correlação espacial dos dados e determina o raio de influência
como sendo igual à amplitude definida sobre o variograma dos dados (Pettinati 1983). A
amplitude é a distância que define a vizinhança dentro da qual os pontos sâo considerados
como dependentes.

Essas formas de interpolação, fixando-se os raios de influência, podem ser
consideradas como processos de médias móveis bidimensionais, proporcionando uma
suavízação dos dados. Quanto maior o raio utilizado maior será a suavizaçâo, atenuando
os efeitos locais c realçando a tendência da variação regional.
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No caso em que se determina o número de pontos vizinhos mais próximos, geralmente
entre 4 e 16 (Howarth 1983), a interpolaçào é procedida em qualquer ponto do mapa,
muitas vezes envolvendo dados fora da zona de influência, portanto sem muito significado.
Além disso, surge outro problema nesse tipo de busca quando existe um agrupamento de
pontos próximos, sendo todos eles considerados por esse critério.

Por fim, de acordo com Harbaugh (1977), no processo por quadrante ou octante a
área em torno do ponto é dividida em quatro ou oito setores, pesquisando-se em cada setor
os pontos mais próximos.

Neste item, foram utilizados os seguintes parâmetros para a geração das malhas: cela
quadratica com 500m de lado; raio de pesquisa de 12 celas; número de octantes igual a 6,
ou seja, no mínimo 6 dos octantes precisam conter dados para que o ponto seja
interpolado.

Os procedimentos adotados pelo programa, podem ser assim resumidos:

• a partir da nuvem original de dados, o programa calcula os pontos médios por
cela, das coordenadas planimétricas (x,y) bem como da variável independente, e
reduz, dessa forma, a massa de dados a um ponto por cela;

• a partir dos pontos médios são calculados valores nos vértices das celas que
contém dados (malha primária). Como cada nó possui quatro celas em sua
vizinhança, o valor é calculado pela média dos pontos dessas celas. A interpolação,
nessa fase, é do primeiro grau, utilizando-se o ponto mais próximo contido em
cada octante ( o número mínimo de octantes é quatro);

• para a execução da malha secundária, os pontos-média são desprezados,
empregando-se os nós da malha anteriormente calculados como nova base de
dados. Nessa fase os nós são determinados envolvendo os três pontos mais
próximos por octante, sendo o número mínimo de octantes definido pelo usuário.
O raio de pesquisa é definido em número de celas (áreas retangulares);

• a etapa de grid secundário é repetida iterativamente até que nenhum novo nó
possa ser calculado.

Desse modo, as figuras de números 20 a 26, mostram os mapas de contorno de K, U
e Th, das razões U/K, U/Th e TH/K além do parâmetro F, assim produzidos.

De acordo com Solovov (1985 apud Pascholati 1990), valores superiores à 3c + 3o-
extrapolam índices prováveis de uma variável aleatória com distribuição normal, ou, em
outras palavras, constitui uma anomalia.

A análise dos mapas de contorno indica uma certa semelhança entre os radioisótopos
de K, U e Th.

Em relação ao K (Figura 20), observa-se um ponto acima da 3c, em trato do granito
Itupeva. Valores superiores á x + \a existem no domínio do granilo Salto.

44



7445000

265000 270000 275000 280000 285000 290000

(DflDBS DE FflSCttOLATI 19901

FIGURfl 20 SUITE ITU - CONTORNO DO P0T0SSIO IGflMRESPECTROMETRIR)

KM
FtMWIM r.J.f. I t f l

7440000

7435000

7430000

7425000



265000 270000 285000 290000275000 280000

(DADOS DE PRSCHBLATi 1990)

FlGtff l f t 2 1 S U I T C I T U - CONTORNO 0 0 UflANIO iGflHAE3FECTft0TOH£TRIf l )

0 2 !J 6 a_ KM

FtRMIIW f . J . f . I M I

N

74H5000

74^0000

7435000

7430000

7U25000



265000 270000 285000 290000275000 280000

IDflDOS DE FBSCHBLRTI 1990)

FIGURR 22 SUITE ITU - CONTORNO DO TOMO IGRHflESPECTMMETfllfl)

KM

7445000

7440000

7435000

7430000

7425000

t.j.r. ii9i



7445000

7440000

7435000

7430000

7425000

265000 270000 275000 280000 285000

(DADOS DE PflSCHOLRTI 1980)

23 SUITE ITU - CONTORNO OA RAZÃO U/K tCAHflESTECTBOHETAJ»)

0 2_ 4 1 8 KM

290000

r.j.P. mi V



1
•
•
P
j |

p
ÁMw

H

• i

IIki

4;
J
ji

i
i
I

•flü

<K v

EL ' 1

PI
1
1
i
1
1
1

265000 270000 275000 280000

(DRDOS DE PRSCHOLRT! 1990)

2« SUire ITU - CONTORNO OP RAZA0 U/TH

0 KM

7H45000

7440000

7H35000

7U30000

7U25000

285000 290000

r.j.r. IMI

1



265000 270C00 275000 280000 285000

(MOOS OE fRSCHOLATI 1M0)

FIGUM) 25 SUITE ITU - C0NT0IWO 0 * M Z M TH/K (CAME SfEC TDOHE TBI «I

KM

290000

74145000

7440000

7435000

7430000

7425000

FEMKIM F.J.F 1MI



7445000

7440000

7435000

7430000

7425000

?65G00 270000 275000 280000 285000 290000

(DADOS OE PftSCHOLRTl 19S0)

FIGURA 26 SUITE ITU - CONTORNO DO PARÂMETROI F « K,U/TH ^^^K

KM V

1



I
Quanto ao U (Figura 21), existem oito pontos acima da x + 2a, todos situados no

domínio do granito hupeva, sendo que três deles exibem índices superiores à 3c + 3a,
situados^ no extremo nordeste da área, o que constitui uma anomalia, segundo Pascholati
(1990). índices elevados para o U são observados em outros dois pontos do granito Cruz
Alta, porém sem atingir o patamar da x + 2a. Nota-se, no mapa de contorno, que os
teores se elevam em direção aos granitos Salto e Fazenda Japão, atingindo valores pouco
superiores à í + l a . As regiões central e sudeste da Suíte apresentam índices abaixo da
média tanto para o U quanto para o Th.

Já em relação ao Th (Figura 22), o comportamento dos teores é semelhante ao do U.
Existem apenas seis pontos superiores à 3c + 2a e um ponto maior que a 3c -f- 3a, todos
localizados no domínio do granito Itupeva. É interessante notar a ocorrência de um ponto
superior à 3c + \a que se destaca no segmento do granito Fazenda Japão, em virtude dos
baixos valores circundantes.

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

A discussão apresentada a seguir foi resumida a partir de Pascholati (1990), que a
tratou em relação à gamaespectrometria de laboratório. Como não existem diferenças
significativas entre estes dados e os do levantamento superficial, as conclusões e
considerações apresentadas pela autora também são válidas para os últimos dados.

Darnley (1982 apud Pascholati 1990) referiu uma média de 4,0% para o K, 4,0ppm
para o eU e 16ppm para o eTh em granitos, enquanto outros autores situam esses teores
entre os intervalos de 2,5-4,2; 3,0-4,5 e 8,5-18,0, respectivamente.

Pascholati (1990) calculou as médias dos dados fornecidos por Heir (1969) e Rogers
e Adams (1969a,b) para granitos, encontrando desse modo índices de 3,7%, 4.8ppm e
2I.0ppm para K, U e Th, respectivamente. Essa autora cita ainda que as razões Th/U,
Th/K e U/K em granitos (Heir e Rogers 1963) bem como a razão K/Na em granitos
subalcalinos (Heir 1969) situam-se, em média, em 3,6; 4,9; 1.29; 1,36, respectivamente.

Para a Suíte Intrusiva de Itu, a referida autora determinou os seguintes índices médios
para os dados gamaespectrométricos de laboratório: 4,2; 5,0; 31,3; 7,6; 1,3; 1,4; 0,67; 29,1,
respectivamente para K; U; TH; TH/U; TH/K; U/K; K/Na; F; Ur (unidade de
radioclemento).

Pascholati (1990) observou que os mapas de isovalores do K, para laboratório e
campo, não são concordantes, em virtude das amostras de mão utilizadas para as análises
químicas não terem sido coletadas nos pontos exatos onde foram tomadas as medidas
espectrométricas de campo.

De acordo com Darnley (1982 apud Pascholati 1990), granitóídes anomalamcnte
radioativos podem ser ricos em Th bem como em Th e U c, mais raro, somente em U.
Pascholati (1990) referiu também, baseada nesse autor, que não c comum encontrar
anomalias cm granitos advindas apenas do K, pelo fato de que um alto teor de K, por
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exemplo 6% , implica uma radioatividade significativamente menor que a média dos
granitos.

Quanto à razão Th/U, as médias 7,7 e 7,6, para dados de laboratório e campo,
respectivamente, encontram-se acima da média apresentada por Heir e Rogers (1963), a
qual é 3,6, o que levou Pascholati (1990) a sugerir, sobretudo para a parte central da Suíte,
com indices superiores à 3c + 3a, a atuação de processos oxidantes tardi ou pós-
magmáticos.

A razão Th/U também é anômala para o granito Itupeva, em seu setor ocidental,
enquanto a leste os indices situam-se abaixo da média. Esses dados levaram a referida
autora a sugerir uma provável entrada de U decorrente de intensos processos hidrotermais,
o que é roborado pelas inúmeras ocorrências minerais verificadas na região.

O granito Salto exibe uma tendência para a razão Th/U abaixo da média em seu trato
central e em direção a NW, ao passo que o granito Cruz Alta revela valores com tendência
para os normais em granitos.

De acordo com Rogers e Adams (1963 apud Pascholati 1990), as variações da razão
Th/U e na abundância de U e Th dependem da composição geral da rocha assim como de
processos secundários como oxidaçao e lixiviaçao do U ou formação deuterica de allanita
rica em Th. Ainda segundo esses autores, algum tipo de enriquecimento do Th deve existir
na crosta, uma vez que a razão Th/U de rochas provenientes diretamente do manto gira
em torno de 1,0 a 2,0, além do fato de que as rochas com maior concentração de Si e K
apresentam razões maiores.

O parâmetro F, associado à razão Th/K, pode fornecer indícios de regiões
possivelmente mineralizadas, visto que uma diminuição na razão Th/K, aliada a um
aumento de F, implica alteração hidrotermal e conseqüentes chances de mineralização,
segundo Gnojck e Prichystal (1985 apud Pascholati 1990). Tais autores indicam o índice F
acima de 1,3 para rochas alteradas e abaixo desse valor para rochas inalteradas.

A razão Th/K (Figura 25) exibe os índices de 7,7 e 9,3 para os dados
gamaespectrométricos de laboratório e campo, respectivamente. Pascholati (1990) observou
que a média dessa razão em granitos é 4,9 (Heir e Rogers 1963) e concluiu, através de
comparação com seus dados, que ocorre um enriquecimento do Th em relação ao K.

Essa autora mostrou ainda que os maiores índices para a razão Th/K pertencem ao
granito Itupeva, enquanto o granito Fazenda Cruz Alta indica um valor (2,8) abaixo da
média internacional para os dados de laboratório.

O parâmetro F apresenta índices abaixo da média na região central da Suíte e inclui
o granito Fazenda Japão, ao passo que os demais revelam valores acima da média (Itupeva
entre a x -f 2c e a x + 3<r; Salto maior que a x + 2a e Cruz Alta maior que a x + Ia).

Pascholati (1990) comparou a razão Th/K com o parâmetro F e verificou que a
proposta de Gnojck e Prichystal (1985) não se aplica á Suíte Intrusiva de Itu, uma vez que,
em pontos onde verificou-se alteração hidrotermal (caulinizaçâo) e mineralização, os
índices não são compatíveis com os preconizados por esses autores.
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Na parte central da Suíte, a razão Th/K acha-se acima da média, e o parâmetro F,
abaixo. Em relação aos granitos Fazenda Japão e Fazenda Cruz Alta, os dados
enquadram-se na proposta de Gnojek e Prichystal (1985), contudo isso não ocorre com
respeito às conseqüências, visto que não se conhecem mineralizações associadas (Pascholati
1990).

Quanto à razão U/K, a média da Suíte está de acordo com aquela apresentada por
Heir e Rogers (1963 apud Pascholati 1990), de 1,29. Pascholati (1990) observou que na
porção leste do granito ltupeva os índices chegam até a x+2a, o que implica
enriquecimento de U.
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1
5 AEROGAMAESPECTROMETRIA LOCAL

O que se denominou aerogamaespectrometria local constitui além de considerações
básicas sobre o aerolevantancnto e correções efetuadas, a elaboração de mapas de
contorno dos radioelementos, de suas razões e do parâmetro F, em área equivalente à dos
dados de cspectrometria gama terrestre da Suite Intrusiva de Itu, bem como comparações,
visual e numérica, entre os dois conjuntos. Envolve ainda uma correlação entre
informações aerogamaespectromètricas e geológicas dos maciços Sorocaba, São Francisco
c Morungaba, os quais possuem mapeamentos faciológicos.

5.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

O levantamento aerogamaespectrometrico, associado ao aeromagnético, foi realizado
pela Encal (1979), a qual utilizou três aeronaves. A área foi dividida em cinco segmentos,
conforme indicado na Figura l.

Esse levantamento foi executado com espaçamento de Ikm entre as linhas de vôo,
posicionadas segundo N-S, e a uma altura média de 150m sobre o terreno. Foram
levantados cerca de 94.03Ikm de perfis, que correspondem a aproximadamente 982.000
registros.

O processamento dos dados foi desenvolvido por Anjos e Mourâo (19SS), os quais,
por motivos operacionais, dividiram a área em duas unidades: Parte I - São Paulo e Parte
II - Rio de Janeiro.

A área de interesse deste trabalho inclui-se na Pane I - São Paulo. O levantamento
dessa subárea foi efetuado entre junho de 1978 e fevereiro de 1979, tendo sido utilizado
um avião do tipo Bandeirante (subareas 4 e 6) e dois outros do tipo Islander (subárea 3).
Foram levantados em torno de 52.400km de perfis, perfazendo cerca de 540.200 registros.

O processamento dos dados executado por Anjos e Mourão (1988) envolveu uma série
de etapas, cada qual com a aplicação de um conjunto de programas.

Ob principais procedimentos automáticos empregados pelos autores acima foram:
reformataçâo das fitas originais, crítica dos dados, correção dos dados criticados, correção
da variação diurna, correções gamaespectrométncas, distribuição dos erros, redução do
campo geomagnetico, composição do registro mestre, transformação das coordenadas
UTM cm geográficas e ainda geração dos mapas de contorno.
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5.2 CORREÇÕES AEROGAMAESPECTROMÉTRICAS

5.2.1 Redução do Ruído de Fundo Atmosférico

O ruido de fundo atmosférico, resultante da radiação cósmica, foi eliminado por Anjos
c Mourão (1988), subtraindo um determinado valor de cada canal. Também foram
reduzidos nessa correção os ruídos advindos da estrutura e dos equipamentos da aeronave.

Os valores do ruído são obtidos no início bem como no término de cada vôo, e para
tal empresta-se o registro dos valores gamaespectromérricos tomados a 750m de altura,
totalizando aproximadamente 200 registros. Esses dados foram processados após terem
sido calculados a média, o desvio padrão além dos valores máximo e mínimo para os
diversos canais; já o valor médio de cada canal é o índice do ruído de fundo atmosférico
utilizado na redução dos dados.

5.2.2 Correção do Efeito Compton

A correção dos dados digitais foi possível através da determinação e da redução das
parcelas responsáveis prlo aumento do nível de radiação nos canais do U e do K, a partir
dos valores reduzidos do ruido de fundo atmosférico. Esse processo pode ser expresso da
seguinte forma:

r. - D(U) - aD(Th)

r. - D(K) - /?D(Th) -

D{U)con. - valor do canal do U corrigido do efeito compton, em cps;

D(U) = valor do canal do U corrigido do background, em cps;

a = coeficiente de correção do U em relação ao Th;

D(Th) = valor do canal do Th corrigido do background, em cps;

. = valor do canal do K corrigido do Efeito Compton;

= valor do canal do K corrigido do background, em cps;

« coeficiente de correção do K com respeito ao Th;

- coeficiente de correção do K em relação ao U, já corrigido do Efeito
Compton.
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O volume dos cristais utilizado na subárea 6 foi de 3072 polegadas cúbicas, e os
coeficientes empregados por Anjos e Mourão (1988) foram os seguintes:

a = 0,346; /? = 0,328; y = 0,549 .

5.2.3 Correção Altimétrica

Apesar de planejados para cerca de 150m acima do terreno, os levantamentos
aerogeofisicos, em função de acidentes de relevo, não se posicionam rigorosamente
paralelos à superfície. Além disso, a intensidade da radiação gama é atenuada de forma
não-linear com a altura.

Para conhecer a função experimentalmente, são realizados vôos a diferentes alturas,
no mesmo sentido, sobre uma anomalia conspicua situada em relevo suave, com o objetivo
de determinar o coeficiente de atenuação atmosférica (//), para os diversos canais. Mesmo
sendo este o procedimento adotado, vale lembrar que a expressão A7 = AV"A é válida
somente onde a radioatividade é constante, ou seja, onde não há anomalias.

Darnley (1973 apud Anjos & Mourão 1988) mostrou que entre 50 e 250m a
intensidade da radiação obedece aproximadamente á expressão anterior, na qual:

Ao = a radiação medida na superfície e

fi = ao coeficiente de atenuação atmosférica.

Então: ln(N) = - /i/z -f ln(N0) que é a equação de uma reta com coeficiente angular - n,
e ln(A'o) é o termo independente.

A fim de obter a função matemática mais próxima dos dados medidos, n e ln(N0) são
calculados pelo método dos minimos quadrados sobre todos os pontos de medidas, onde n
é o número de valores registrados, como se segue:

lh2! ln(A0 - Ihl
n.Ih2 - (Lh)2

A tabela a seguir apresenta os dados dos registros digitais corrigidos do Efeito
Compton para a subárea 6. O processamento desses dados resultou nos seguintes índices,
de acordo com Anjos e Mourão (1988):
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Canais

Th

U

K

Ct

Ln(Ao)

6,4554090

4.9162S07

6,4304056

9,3671246

Ao

636,13

136,49

620,43

11.697,43

H

0,0061777

0,0039582

0,0067961

0,0060217

A Figura 27 exibe o gráfico representativo da atenuação atmosférica para cada canal
da subárea 6. Com os coeficientes de atenuação calculados, Anjos e Mourào (1988)
procederam à correção da radiação gama para uma mesma altura (150m). através da
expressão:

onde:

D é o valor do canal corrigido para a altura de 150m;

Do é o valor do canal corrigido do Efeito Compton;

h é a altura na qual foi efetuada a medição (positiva para cima);

fi é o coeficiente de atenuação atmosférica para cada canal.

5.3 ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE CONTORNO DE K, U E Th, DAS RAZÕES
U/K, U/Th E Th/K ALÉM DO PARÂMETRO F

DA SUÍTE INTRUSIVA DE iTU

A partir dos dados aerogamaespectrométricos corrigidos, gentilmente cedidos pela
CPRM, e com a devida anuência do DNPM, foi selecionada uma área correspondente aos
dados gamaespectrométricos terrestres.

Inicialmente foi elaborado um mapa geral de pontos aerogamaespectrométricos,
conforme ilustra a Figura 28. Observa-se, comparando os dois mapas de pontos (figuras
19 e 28), que a densidade de informação aerogeofisica é muito maior (cerca de 4800 pontos
aéreos contra 138 terrestres).

Com base nos dados aéreos, foram geradas malhas utilizando-se o mesmo método de
intcrpolação c os mesmos parâmetros empregados no tratamento dos dados terrestres.
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Figuro 27 - Gráfico representativo do atenuação atmosférica.

(conforme Anjos 8 Mourflo 1986)
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Também empregando os mesmos métodos e parâmetros de contorno, foram
construídos os mapas de K, U e Th, das razões U/K, U/Th e Th/K alem do parâmetro F,
como representado nas figuras de números 29 a 35.

Entretanto, levando em conta a discrepância entre as densidades de informação, foi
elaborado um programa pelo Depex/Sepran, da Petrobràs, o qual basicamente compara
as coordenadas dos pontos em frra com as correspondentes aéreas e seleciona os pontos
a partir da distância mínima entre eu.:-. O menor valor verificado foi de 4,68m, e o maior,
de 628,32m, sendo que 90% dos mesmos encontravam-se entre 100 e 350m. A Figura 36
mostra o mapa de pontos assim gerado, semelhante, pois, ao mapa de pontos terrestres.

Com relação aos dados aéreos selecionados, foram elaboradas malhas com o mesmo
método de interpolação e os mesmos parâmetros das redes anteriores. Empregando ainda
aqueles métodos e parâmetros de contorno, foram gerados os mapas de K, U e Th, das
razões U/K, U/Th e Th/K bem como do parâmetro F, como pode-se visualizar nas figuras
de números 37 a 43.

5.4 ANÁLISE DOS MAPAS GAMAESPECTROMÉTRICOS AÉREOS E TERRESTRES
DA SUÍTE INTRUSIVA DE ITU

Em relação ao K, os mapas das figuras 20, 29 e 37 são semelhantes. No tocante ao
granito Itupeva, canto nordeste da área, observa-se que os mapas das figuras 20 e 37 são
mais concordantes, indicando duas áreas anômalas separadas por cunha do embasamento.
Já no mapa da Figura 29, elaborado a partir de todos os pontos aerogamaespectrométricos,
essas áreas aparecem interligadas.

Os granitos Salto e Fazenda Cruz Alta, extremos sudoeste e sul da área,
respectivamente, são bem identificados nas figuras 20 e 37. O mapa da Figura 29, por sua
vez. envolvendo todos os pontos aéreos, é o único que identifica o granito Fazenda Japão,
no centro da área.

É interessante observar, ainda no tocante ao K, anomalias entre as coordenadas UTM
7.435.000-7.440.000 e 275.000-280.000 presentes apenas nos mapas aéreos das figuras 29
e 37, que correspondem a pequeno corpo granítico circular, segundo o mapa geológico do
Anexo XVII.

Quanto ao U, os mapas das figuras 21, 30 e 38 apontam semelhanças com relação ao
granito Itupeva, naquelas subáreas separadas por cunha do embasamento. A correlação é
mais nítida quando se compara o mapa de gamaespectrometria terrestre com o aéreo, o
qual envolve todos os pontos.

O granito Salto é bem identificado somente no mapa terrestre da Figura 21. Os
granitos Fazenda Cruz Alta c Fazenda Japão, ao contrário, são bem identificados no mapa
da Figura 38, nào apresentando reflexos no mapa terrestre da Figura 21, talvez devido ao
número de pontos.
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No tocante à área compreendida pelas coordenadas antes referidas, nota-se uma

flagrante contradição entre os mapas das figuras 21 e 38, ou seja, enquanto no mapa
terrestre rcgistia-se um alto, no da Figura 38 observa-se um baixo.

Com respeito ao Th, os mapas das figuras 22 e 3i mantêm um comportamento muito
semelhante em relação ao granito Itupeva. O granito Salto aparece com valores elevados
nos três mapas, com destaque para o da gamaespectrometria terrestre.

É interessante observar a manutenção da anomalia entre as coordenadas já referidas
apenas no mapa da Figura 22. Por outro lado, somente os mapas aéreos revelam valores
elevados, no centro da área, correspondentes ao granito Fazenda Japão (figuras 31 e 39).

No que se refere aos mapas da razão U/Th, nota-se uma certa concordância, relativa
ao granito Itupeva, sobretudo entre os mapas das figuras 24,33 e 4 1 . 0 granito Salto é bem
caracterizado no mapa terrestre da Figura 24.

Em relação á razão U/K, os mapas das figuras 23, 32 e 40 não indicam correlação
nítida entre si.

Por fim, quanto à razão Th/K, além da definição das diversas fácies, verificam-se
anomalias aéreas no centro da área (figuras 34 e 42), indicando um enriquecimento do Th
no que diz respeito ao K, como sugerido por Pascholati (1990). Nota-se que o
enriquecimento do Th existe também com relaõo ao U, como pode-se observar no mapa
da razão Th/U, para dados de laboratório, apresentado por Pascholati (1990, p. 99).

5.5 COMPARAÇÃO NUMÉRICA ENTRE 05 DADOS GAMAESPECTROMÉTRICOS
TERRESTRES E AÉREOS DA SUÍTE INTRUSIVA DE ITU

Para proceder à comparação numérica entre os dados gamaespectrométricos terrestres
e aéreos, os dados das concentrações em % e ppm dos radíoelementos K, U e Th foram
transformados em cps, de acordo com as seguintes equações indicadas em Pascholati
(1990):

K = 1/CÂ'[/IÀ' - y{nU - anTh) - pnTh} ;

eU = \lcU(nU - *n Th) ;

eTh = \lcTh(nTh) ;

onde dados:

a = 0,656; 0 « 0,715; y = 0,780 ;

cK = 0,12; cU = 0,33; cTh = 3,60 .
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K. eU e eTh são os teores em %(K) e ppm(eU e eTh); a partir dos dados anteriores
calcularam-se, então, nK, nV e nTh, que são os valores cm cps.

Uma vez procedida a transformação e na tentativa de visualizá-la, foram produzidas,
com as mesmas características, as malhas envolvendo os 138 pontos em % c ppm, além
de cps, para cada variável. Em seguida, realizou-se uma regressão linear, em teores e cps,
para os pares de variável (K, U e Th), através de um programa desenvolvido pelo Sepran.
As figuras 44,45 e 46 exibem as retas de regressão assim calculadas.

Verifica-se que, no tocante ao K (Figura 44), o coeficiente de correlação é de 0,98; em
relação ao Th (Figura 45), o coeficiente é de 0,96, ao passo que para o U, esse indice 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 aéreas 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
espectrométricos terrestres e aéreos. Nota-se, na Figura 47, que existe uma boa correlação
entre esses dois conjuntos. É importante assinalar que o trabalho foi planejado com essa
finalidade, como um teste na mina de U de Brancroft, Canadá. O levantamento aéreo foi
realizado com três detectores de Nal(Tl) de I25xl25mm, instalados em um helicóptero, a
uma velocidade de 40km/h e a uma altura de 90m. Já o terrestre foi efetuado com
espaçamento de 60m entre as estações, a partir da integração das medidas dentro de uma
área circular com 150m de raio, sucessivamente deslocada em relação à linha de vôo.

Como já foi visto, os dados aerogamaespectrométricos foram corrigidos para uma
altura de 150m. Se N = No . e -** ,

onde:

N - contagem (cps) de cada canal a uma altura h = 150m;

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

/i - coeficiente de atenuação atmosférica de cada canal, então: N0 = A'e*\

Dados N e h para cada canal, calculou-se No, ou seja, a radiação, em cps, na
superfície. Os fatores que multiplicam o conjunto de dados aéreos a uma altura de 150m
para se obter o equivalente na superfície são: K=2,77157, U = 1,81073 e Th = 2,5252I.

A partir dos dados aéreos, em cps, correspondentes ao conjunto de 138 pontos,
reduzidos à altura zero, procedeu-se à correlação entre as malhas geradas com as mesmas
características, relativas aos valores, em cps, medidos no terreno. Os coeficientes de
correlação foram os seguintes: K =0,37, U =0,22 c Th = 0,52, portanto baixos.

O mesmo procedimento foi adotado novamente, desta feita comparando as malhas
que envolvem todos os dados aerogamaespectrométricos, reduzidos à altura zero, com os
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correspondentes, em cps, medidos no terreno. Os coeficientes de correlação alcançados
foram os seguintes: K = 0,44, U=0,54 e Th = 0,37, portanto melhores em relação ao K e
ao U e pior para o Th.

É evidente que a correlação seria melhor se os dados superficiais representassem
integração em áreas circulares equivalentes àquelas atingidas pelos sensores aéreos e,
sobretudo, se tais áreas se deslocassem sucessivamente em relação à linha de vôo, como a
experiência realizada por Darnley e Fleet (1968).

5.6 MACIÇOS SOROCABA, SAO FRANCISCO E MORUNGABA

O item anterior dedicou-se basicamente a um estudo comparativo entre dados
terrestres e aéreos, através do qual constatou-se que os dados aerogamaespectrométricos
detêm um poder de resolução satisfatório, no que diz respeito à individualizaçâo dos
diversos corpos da Suíte Intrusiva de ltu. Esse estudo foi efetuado por meio do
mapeamento dos níveis de radiação de K, U e Th.

Neste item é desenvolvida uma tentativa de estudo da resolução dos dados aéreos em
relação ás fácies e às associações de fácies (unidades de mapeamento, segundo Viach 19S5)
de alguns maciços granitóides, para a qual dispõe-se de dados geológicos, petrográficos e
petroquímicos compatíveis com a escala de semidetalhe (1:50.000).

5.6.1 Dados Geológicos Gerais

Godoy (1989) apresentou um estudo detalhado sobre os maciços Sorocaba e São
Francisco. Estes apresentam formas alongadas segundo a direção NE-SW, coincidindo
com a orientação geral dos dobramentos das rochas encaixantes, e caracterizam núcleos
de antiformais.

Tais maciços encontram-se inseridos no Grupo São Roque e foram considerados por
Godoy (1989) como de colocação sin a tardi e tardi a pós-tectônica à fase principal de
deformação Dn + 3, pelo fato de não apresentarem foliação e desenvolverem uma auréola
de metamorfismo de 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 dirigiram o
posicionamento e a geometria final dos corpos.

No mapa geológico do Anexo XVII, é nítido o controle tectônico do falhamento de
Pirapora sobre a parte sul do maciço São Francisco assim como sobre as falhas menores a
norte. A forma alongada do maciço Sorocaba e sua borda sul também vinculam-se à zona
de falha de Jundiuvira, ou a suas ramificações terminais.
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Godoy (1989) identificou, no maciço Sorocaba, zonas de falhas transcorrentes que
separam a porção oriental, com direção ENE-WSW, da porção central, com direção
NE-SW, e esta, por sua vez, da ocidental.

A parte oriental, segundo o autor acima, corresponderia a um bloco exposto mais
profundo, caracterizado por uma maior homogeneidade das fácies, sendo os granitos 3B
porfiróides cinza dominantes.

A parte central do corpo caracteriza-se por possuir, além de um maior número de
falhas, grande variedade de fácies, com predominio dos granitóides róseos.

O maciço São Francisco exibe seus contatos através de zonas de falha e apresenta
maior homogeneidade de fácies. De acordo com Godoy (1989), seu mapeamento foi
dificultado em função das condições de acesso à área, e dessa forma as relações entre as
fácies foram mais bem estabelecidas no segmento ocidental do corpo, onde concentrou-se
grande parte das análises petrográficas e químicas. Na maior porção do corpo predomina
uma área arrasada, que constitui um planalto entre os contrafortes da serra. Nesse locai
verifica-se um solo espesso, associado a uma canga laterítica generalizada.

Segundo Vlach (1985), o maciço Morungaba pode ser dividido em três segmentos
principais: um a sul, de forma grosseiramente retangular, um a norte, com forma de
paraielogramo e separado do primeiro por uma lente gnáissica, e ainda um outro de forma
lenticular, com direção geral NE-SW.

A orientação do maciço é concordante com as estruturas regionais que se dispõem
segundo NNE; os contatos com as encaixantes são preferencialmente de natureza tectonica.
De uma maneira geral, podem ser diferenciados dois grupos de rochas granitóides, com
base em critérios geológicos: com megacristais de microclíneo e eqüigranulares.

a) Maciço Sorocaba

Godoy (1989) reconheceu 18 fácies distintas no maciço Sorocaba e as reuniu em 11
associações ou unidades de mapeamento, adotando como critério as características
geológicas distribuídas segundo o mapa simplificado da Figura 48. Os atributos das
associações podem ser encontrados em Godoy (1989); esse autor distinguiu no maciço três
partes:

• parte oriental

É constituída pelas seguintes associações: porfiróide grosseira II, granodiorítica fina e
porfirítica. Predomina a associação porfiróide grosseira II, composta de monzogranitos
cinza e exibindo padrões mincralógicos e texturais homogêneos.

• parte central

É formada pelas seguintes associações: porfiróide rósea III, melaporfiróide rósea II,
porfiróide rosca, porfiróide grosseira I e cinza, melaporfiróide rósea e eqüigranular, além
da porfirítica. Predomina a associação porfiróide rosca III, sendo bastante homogênea e
constituída fundamentalmente por monzogranitos róseos, com pequenas mudanças nas
relações de tamanho entre os fenocristais de fcldspato potássico c plagioclásio.
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• parte ocidental

Compreende as seguintes associações: poríiróide rósea III, porfiróide média II e
mclaporfiróide rósea. Predomina a associação porfiróide rosca III, com um comportamento
semelhante ao da parte central, achando-se encoberta a oeste pelas rochas da Bacia do
paraná e por uma "cobertura cenozóica" extensiva, o que dificultou, segundo Godoy
(1989), o mapeamento dessa porção.

b) Maciço São Francisco

Godoy (I9S9) 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 ineqüigranular (porfiróide e porfiritico), como pode-se observar no mapa
geológico da Figura 48. Já as características das associações podem ser vistas em Godoy
(1989).

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) Maciço Morungaba

Vlach (1985) elaborou um estudo detalhado sobre as regiões meridional e oriental do
maciço Morungaba, no qual reconheceu 31 fácies granitóides que agrupou em 21 unidades
de mapeamento ou associações de fácies. Para simplificar o processo, utilizou o seguinte
esquema: melagranitóidcs (uma associação), granitóides a "dois feldspatos" (oito
associações), róseos-acinzentados (duas associações), cinzentos (duas associações),
granitóides pórfiros (duas associações) e granitóides porfiríticos (três associações).

As características principais dos agrupamentos encontram-se descritas em Vlach
(1985), enquanto a distribuição das associações acha-se representada no mapa geológico
da Figura 49.

• associações a sul da lente gnáissica de Joaquim Egídio

As associações mapeadas revelam como característica principal o fato de se
distribuírem de forma zonada. As únicas rochas que, aparentemente, fogem a esse padrão
são as pertencentes às associações cinzenta I, rósea-acinzentada I e, em parte, à associação
dos mclagranitóides, todas situadas a leste.

Os granitóides a 'dois feldspatos" róseos grossos III encontram-se envolvidos por
granitóides da associação rósea I; externamente distribuem-se os tipos a "dois feldspatos"
róseos da associação II que, por sua vez, são circundados ora pelos tipos a "dois feldspatos"
cinzentos ora pelos granitóides da associação rósea I.

• associações a leste da lente gnáissica de Joaquim Egídio

Nessa área domina a associação rosca III, com granitóides a "dois feldspatos" róseos
médios II, cm maior número na porção central c na borda leste.
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• associações a norte e nordeste da lente gnáissica de Joaquim Esídio

Os granitóides porfiriticos são dominantes e, em menor escala, os tipos a "dois
feldspatos"; subordinadamente ocorrem granitóides cinzentos da associação II, rôscos da
associação III e melagranitóidcs. As associações porfiríticas acham-se rodeadas por
associações a "dois feldspatos".

5.6.2 Respostas Aerogamaespectrométricas dos Maciços Sorocaba,
São Francisco e Morungaba

Tomando como base os mapas geológicos simplificados das figuras 48 e 49 assim como
os anexos I. II e III relativos ao K, ao li e ao Th, foram transferidas as informações
geofísicas para os mapas geológicos, na tentativa de se verificar eventuais correlações. É
importante assinalar que as médias (3c) e os desvios padrões (a) foram tomados, para cada
variável, de todos os pontos das malhas e não apenas daqueles pertinentes a cada maciço.

5.6.2.1 Maciço Sorocaba

a) Em relação ao K (Figura 50)

• predominância de índices entre a J + Ia e a x + 2<x na associação porfiróide
grosseira II, equivalentes à parte oriental do maciço. Alguns núcleos alinhados
existem, com índices entre a x + 2e e a x + 3a;

• predominância de índices superiores à x + 3a (anomalia) nas associações
porfiróide rósea III, porfiróide média II e porfiróide rósea; esses valores referem-se
à parte central do maciço;

• a porção ocidental do maciço, talvez pela existência de amplas coberturas, não é
bem caracterizada. É interessante notar a correlação de índices superiores à
x + 3c, com núcleo da associação porfiróide média II.

b) Em relação ao U (Figura 51)

• predominância de índices menores que a x nas partes oriental e central, não se
verificando relações com as fácies;

• predominância de índices entre a J e a í + lana parte ocidental.

c) Em relação ao Th (Figura 52)

• predominância de índices menores que a x nas partes oriental e central, não sendo
observadas relações com as fácies. Alguns núcleos apresentam índices entre a x
c a x + \o\

• predominância de índices entre a 3t + Iff c a 3c na parte ocidental;
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• predominância de indices entre a x + Io e a Í + 2a, coincidentes com a
associação porfiróide média II.

5.6.2.2 Maciço Sào Francisco

a) Em relação ao K (Figura 50)

• predominância de índices entre a3c + l<rea3f + 2<r, preferencialmente nas
fácies porfiróides róseas médias; entretanto, predominam índices abaixo da x e
entre a j f e a x - f Ia na parte centro leste;

• observam-se índices entre a 3c + 2a e a Jc + 3a em alguns núcleos alinhados
segundo o eixo maior do corpo, incluindo uma pequena área anômala.

b) Em relação ao U (Figura 51)

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

• predominância de índices entre a x + 2aea3c + 3a nas demais fácies;

• predominância de índices entre a3c + laea3c + 2aem pequenas áreas.

c) Em relação ao Th (Figura 52)

• predominância de índices superiores à x + 3<r nas fácies porfircide rósea média
(principal), porfiróide rósea, porfiróide rapakivi e porfiróide rapakivi médi3;

• predominância de índices entre a 3 c + 2 a e a 3 c + 3a nas fácies eqüigranular
rósea grossa e eqüigranular rósea a média.

5.0.2.3 Maciço Morungaba

a) Em relação ao K (Figura 53)

» na parte sul dessa suíte verifica-se nítida concordância entre um padrão
concêntrico de zonalidade das fácies e um aumento do K das bordas para o centro;

• assim, as associações de granitóides róseos bem como a associação a "dois
feldspatos" rósea 1 exibem índices superiores à 3r + 3a, o que constitui um núcleo
anômalo;

• envolvendo esse núcleo predominam índices entre a 3c + 2a e a x + 3a, relativos
ás associações a "dois fcldspatos" rósea II, além de cinzenta e rosca acinzentada;

• a porção mais externa do segmento sul da suíte, com índices entre a x + l a ç a
x + 2c, c dominada pela associação a "dois fcidspatos" cinzenta 1;
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• indices entre a x + 2a c superiores à x + 3a predominam no segmento a norte
da lente gnáissica de Joaquim Egidio, onde afloram tipos pertencentes à
associação de granitóides porfíriucos III;

• na porção nordeste da referida lente prevalecem índices entre a x + la c a
x + 2a, com um núcleo médio entre a x e a x + Ia, envolvendo várias
associações;

• nota-se que o núcleo entre a x + 2a e a x + 3a, no extremo norte da Figura 54,
estende-se para oeste, incluindo valores maiores que a x + 3a, e predomina no
restante da suite, como pode ser observado no Anexo I.

b) Em relação ao U (Figura 54)

• na parte sul do Maciço de Morungaba observa-se boa concordância entre um
padrão concêntrico de zonalidade das fácies e um aumento do U das bordas para
o centro;

• entretanto, em comparação ao K, os índices diminuem rapidamente a partir do
centro, sobretudo para norte, onde dominam índices abaixo da x e entre a x e a
x + Ia;

• no núcleo central, todavia, os índices oscilam entre a x + 2a e são superiores à
x + 3a;

• índices entre a x + I a e a x + 2a prevalecem na porção norte da lente gnáissica,
onde afloram tipos pert icentes à associação de granitóides porfiríticos III;

• no extremo nordeste da área, os índices são superiores à x + 3a. Percebe-se, no
Anexo II, que tais valores continuam para oeste;

• nas porções leste e nordeste da lente gnáissica, os índices variam desde menores,
que são a x, até entre a x + l a e a x + 3a, não se constatando relações nítidas
com as fácies mapeadas.

c) Em relação ao Th (Figura 55)

• na parte su! da suíte verifica-se nítida concordância entre um padrão concêntrico
de zonalidade das fácies e um aumento do Th das bordas para o centro;

• no núcleo central assim como na parte norte da lente gnáissica, predominam
índices entre a x + 2a c a x + 3a;

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

• já no extremo nordeste da área, dominam índices anômalos que se prolongam para
oeste, 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 granodioriticas e monzograníticas da parte
oriental do maciço correspondem a um trend cálcio-alcalino de médio K2O (normal ou
granodioritico). Talvez em função desse fato, os índices aerogamaespectrométricos para o
K sejam mais baixos na parte oriental que na central.

Ainda conforme o autor citado, as fácies ou associações de composição mais
sienograniticas e monzograníticas não apresentam uma tendência clara, na parte central,
para a série cálcio-alcalina de alto K2O ou monzogranítica. De qualquer modo, o mapa
da Figura 50 aponta valores anômalos para o K na parte central do corpo.

Godoy (19S9) considerou que, sobretudo para a parte oriental do maciço,predominam
modelos evolutivos de mistura de magmas ácidos e mais básicos, com esses últimos mais
bem diferenciados, o que explicaria, em parte, os graniodioritos e quartzo-monzodioritos
desse segmento. Este, por sua vez, corresponderia a um bloco exposto em sua parte mais
profunda, em comparação à porção central, mais rasa e portanto com níveis erosionais
distintos.

Embora não seja comum, segundo Darnley (1972 apud Pascholati 1990), encontrar
anomalias em granitos decorrentes apenas do K, como já mencionado, & aparente
enriquecimento em K da porção central pode estar relacionado com a grande variedade
de associações granitóides mapeadas, podendo o mesmo ter resultado de processos de
diferenciação magmática. Convém lembrar que algumas associações aflorantes nesse
segmento são sienograniticas, como a porfiróide média II e a porfiróide cinza I, além de
corpos intrusivos tardios pouco expressivos.

Godoy (19S9) admitiu que na parte central do maciço dominam associações de
composição sienograniticas e monzograniticas de alto K2O, apesar das relações modais não
serem conclusivas, o que parece se refletir nos registros geofísicos do K.

A contradição entre os dados petrográficos e geofísicos é flagrante no Maciço São
Francisco. Embora este seja pouco estudado, segundo Godoy (1989), os diagramas modais
revelam que as rochas poderiam corresponder á série alcalina potássica, ou mesmo cálcio-
alcalina de alto Á';O, contudo certamente de composição sienogranítica e monzogranítica.
O que se observa no mapa da Figura 50 é a predominância de índices baixos, inclusive
menores que a x.

Uma explicação possível para esse processo poderia estar relacionada com a existência
de uma grande área arrasada, onde predominam solos espessos associados a uma canga
limonítica generalizada, o que atenuaria a emanação das radiações do K. A presença de
crosta laterítica, provocando perda na detecção das radiações do K e mantendo índices
elevados de U e Th, foi recentemente constatada pela CPRM (1991).

Com relação ao U e ao Th, os mapas das figuras 51 e 52 são semelhantes.
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O maciço Sorocaba apresenta, em geral, níveis baixos de radiação. Apenas no tocante
ao Th registraram-se indices entre a í + Ia e a x + 2<7, correspondentes à associação
porfiróide média II.

O maciço São Francisco, ao contrário, exibe indices anômalos para o U e o Th. Esses
valores devem ser explicados, aparentemente, pela relativa abundância de minerais
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 sulfetos
tardios. A associação dos processos possibilitou, preferencialmente ao longo de fraturas, o
desenvolvimento de inúmeras concentrações de minerais metálicos como wolframita,
cassiterita, galena, pirita e outras registradas desde Knecht (1949).

Finalmente, Godoy (I9S9) considerou os maciços Sorocaba e São Francisco distintos,
o que é evidente nos mapas de K, U e Th.

Embora o Complexo Morungaba constitua um dos maciços mais bem estudados da
área, a discussão a seu respeito é essencialmente baseada em um trabalho de sintese de
Vlach (1989), sobretudo devido a existir coerência entre as gradações 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 concêntrica das fácies e os índices dos
radioclementos.

Vlach (19S9) reuniu as associações de fácies definidas por ele em 19S5, em conjunto
com novos dados, da seguinte maneira:

• complexos - unidades compostas por rochas ígneas, parametamórfícas e
ortometamórficas;

• plútons - unidades formadas por uma ou várias intrusões, relacionadas no tempo,
com padrão estrutural próprio e contatos em geral simples e contínuos;

• stocks - intrusões menores, isoladas.

O Plúton Areia Branca (10% em área) aflora a norte das referidas figuras, entretanto,
nos anexos 1, II e III, é caracterizado por baixos valores de K, U e Th. Consiste na
unidade mais antiga (610Ma), constituída por monzogranitos peraluminosos e
eqüigranulares, sendo sin a /anft-cinemáticos.

O Complexo Ouro Verde (15% em área) exibe baixos índices de K, U e Th, apesar
destes serem compostos de variedades sienograniticas, monzograníticas e quartzo-
monzoniticas. Os baixos índices podem ser explicados pela presença pouco significativa de
minerais radioativos, talvez resultante de inúmeras intcrcalaçôes de metamorfitos dos
complexos Itapira e Amparo.

O Plúton Jaguari (30% em área) ocorre a oeste das referidas figuras, todavia é
perfeitamente caracterizado por índices anômalos de K, U e Th nos anexos I, II c III. Os
elevados valores devem ser justificados pela ampla distribuição de minerais radioativos,
ainda pouco estudados. E poliintrusivo c pctrograficamcntc muito variado, com
sicnograniios, monzogranitos c granodioritos.



i
O Plúton Meridional indica elevados valores de K, U e Th assim como mostra

coincidência entre padrões de zonalidades petrográfícas e geofísicas 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 tais relações. Esse corpo exibe grande diversidade
petrográfica e é poliintrusivo, sendo formado por monzogranitos peraluminosos, biotita-
monzogranitos, granodioritos híbridos, sienogranitos e outros tipos de granitos.

Por fim, o Plúton Oriental, mais homogêneo que o meridional, é constituído
predominantemente de sienodioritos e monzogranitos eqüigranulares róseos, porém
apresenta indices baixos de K, U e Th.
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6 AEROGAMAESPECTROMETRIA REGIONAL

O capítulo aerogamaespectrometria regional compreende a geração das malhas e dos
mapas de contorno de K, U, Th e contagem total (CT). das razões K/Th, 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 GERAÇÃO DAS MALHAS E DOS MAPAS DE CONTORNO

Por tratar-se de um levantamento aerogeofísico, no qual a densidade de pontos ao
longo das linhas de vôo (1 ponto/JOOm) é cerca de 10 vezes maior que o espaçamento entre
as mesmas, optou-se pela aplicação de um programa, para a geração das malhas,
implantado no sistema computacional do Depex/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 ilustrado na Figura 56. Em um primeiro passo, os pontos são
interpolados, um a um, ao longo da direção da linha originai, gerando valores para cada
intervalo regular escolhido, na interseção das linhas da malha com os dados observados.
Os pontos de interseção assim calculados são interpolados perpendicularmente aos perfis
geofisicos e na direção das linhas da malha, gerando um valor para cada nó do grid.

O programa permite que se utilizem, então, três opções de ínterpolaçâo: linear, cubic
spline e Akima spline (Figura 57). Existem ainda opções de pré-fíltragem dos dados, antes
da geração das malhas, ou outros filtros para eliminar uma dada faixa de freqüência, se
for o caso.

Tendo em vista que, uma vez definida a célula da malha (500m), os dados serão
amostrados a intervalos correspondentes ao tamanho da célula, isso resulta na não
reprodução de anomalias com comprimento de onda inferior a duas vezes a dimensão da
célula. Ou seja, com uma célula de 500m, as anomalias menores que 1000m não serão
representadas na 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
anomalias de maiores comprimentos de onda - fenômeno denominado alias -, é necessário
aplicar um filtro. Este, por sua vez, designado anti alias, é um filtro passa-baixa com
freqüência de corte correspondente ao dobro da dimensão da célula, o qual irá filtrar as
anomalias com comprimentos de onda menores que 1000m, como no presente caso.

c
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PROCEDIMENTO 1
OS OAOOS DAS LINHAS GEOFÍSICAS
SAO INTERPOLADOS GERANDO VA-
LORES NA INTERSEÇÃO COM AS
LINHAS DAS MALHAS.

PROCEDIMENTO 2
OS PONTOS DE INTERSEÇÃO São
INTERPOLADOS PERPENDICULAR-
MENTE AOS PERFIS GEOFÍSICOS,
GERANDO UM VALOR PARA CADA
NÓ DA MALHA.

Figuro 56 - Representação esquema tico dos dois procedimentos básicos
utilízodoe pelo método bidirecionol de geração de molhos
(BIGRID). (conforme manual do BIGRID )
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INTERPOLAÇÃO
"AKIMA SPLINE"

INTEftPOLAÇÃO
"CUBIC SPLINE'

DISTANCIA

Figuro 5 7 - Comporoçõo tsqutmdtico entrt ot métodos dt inttrpoloçflo

"cubic splint" t "Akimo splint",

(conforme monuol do BI6RI0)
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Desse modo, os principais parâmetros para a geração das malhas foram os seguintes:

• comprimento da unidade da malha - 500x50Om;

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

• 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;

• coordenadas limites coincidentes com os dados originais.

As técnicas aplicadas internacionalmente para a apresentação dos resultados de um
levantamento aerogamaespectrométrico são diversas. Killeen (1979), baseado em Darnley
(1972), resumiu os vários métodos, ressaltando as vantagens e desvantagens de cada um
deles.

Neste trabalho foi utilizada a forma corrente no National Uranium Resource Evalu-
ation (Nure), 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 geologia é
relativamente bem conhecida (Foote e Humphrey 1976 e Saundcrs e Potts 1976 apud
Kiilecn 1979).

Potts (1976 apud Killeen 1979) apresentou mapas de contorno de desvios padrões e
das médias e denominou-os mapas de fatores de significãncia. 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
aerolcvantamento. com ênfase nos maciços granitóides, não foram contornadas as curvas
abaixo da média, o que constituiu uma limitação, em virtude de não possibilitar o
discernimento 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 U/Th 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 tema, as de 5c/2, x, x + \a, x + 2a e x + 3a, enquanto a elaboração das
escalas de cores foi_ norteada pelos seguintes intervalos:
0-x; x>x + ler; x + \o>x + 2a; x + 2a >x + 5o;>x + 3a. As médias
bem como os desvios padrões foram tomados das malhas e não dos dados originais. As
diversas razões como também o parâmetro F foram gerados da mesma forma que para o
K, o U e o Th não sendo preciso recorrer á divisão ou à multiplicação de malhas.

É freqüente, na literatura internacional, utilizarem-se as razões U/Th, U/K e Th/K;
neste trabalho, contudo, são apresentadas as razões U/Th, K/U c K/Th.
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Como pode-se observar no mapa geológico simplificado do Anexo XVII,
aproximadamente 50% da área em questão abrange terrenos sedimentares e magmáticos
da 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
praticamente em toda a área sedimentar. Por esse motivo, optou-se por inverter as razões,
ressaltando, assim, os corpos granitóides.

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

Um procedimento mais adequado seria dividir a área em domínios geológicos
conhecidos e calcular as anomalias em relação a esses compartimentos. Também pode-se
recorrer á 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 INTEGRAÇÃO DOS DADOS AEROGAMAESPECTROMETRÍCOS E
GEOLÓGICOS

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 Pré-Cambriano paulista, cuja localização é indicada no
mapa geológico do Anexo XVII. Uma das dificuldades encontradas, no sentido de
responsabilizar as diversas anomalias observadas, foi a carência, na literatura, de estudos
detalhados, qualitativos e quantitativos, das mineralogias radioativas. Assim., na maioria
dos casos não foram identificados os minerais de Th, U e 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):

• minerais acessórios moderadamente radioativos;

• minerais essenciais fracamente radioativos;

• material radioativo, freqüentemente intersticial.

No que concerne ao K, a predominância encontra-se nos alumino-silicatos como os
feldspatos potássicos c as micas.

Em geral, segundo Gregory (I960 apudCPRM 1990), a radioatividade total emanada
pelas rochas ígneas é, cm média, 40 a 45% resultante do Th, 40 a 45% do K e apenas 15
a 20% proveniente do U.
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Os principais minerais acessórios primários responsáveis pela radioatividade das
rochas graniticas e intermediárias são. de acordo com a CPRM (1990): zireão, sphcno,
apatita. allanita, xenotimio e monazita. Existem ainda outros como: uranothorita,
thorianita. euxenita, thoríta, pirocloro, chcvkinita, fluoríta, bastnasita e davidita. Pelo fato
de ser mais abundante, o zireão é o principal responsável pela radioatividade nas rochas
graniticas (CPRM 1990).

As variações dos níveis de radioatividade em um maciça granitóide podem ser
decorrentes dos seguintes fatores, de acordo com a CPRM (199G):

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

• concentração de elementos radioativos em pegmatitos marginais;

• assimilação periférica de elementos radioativos das encaixantes;

• enriquecimento supergênico de elementos radioativos oriundos das cúpulas dos
maciços.

6.2.1 Domínio Embu

Os granitoides do domínio Embu foram recentemente estudados por Janasi et ai.
(I990). em especial aqueles contidos entre as zonas de falha de Taxaquara e Caucaia. A
Tabela 11 apresenta os parâmetros gerais dos principais granitoides, e a Figura 58, o mapa
geológico simplificado da área.

Os granitoides do tipo Itapcvi (monzogranitos), indicados 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 cm sua metade nordeste. Essa característica é 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 apenas para os corpos de Itapevi,
Embu 1 e Caucaia, com valores baixos nos demais indicados na Figura 58 e no Anexo
XVII, á exceção daqueles da região de Piedade, com índices pouco elevados. É interessante
observar que os granitoides 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 características comuns contagens abaixo da média para o U e o Th (anexos II e III).
Já os granitoides do tipo Piedade, apenas parcialmente cobertos pelo aerolevantamcnto,
revelam valores elevados para o U e o Th.

No tocante ao K, o traço principal dos granitoides desse domínio é exibir valores
baixos, embora aqueles cm torno de Piedade apontem índices mais elevados.
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plulònicos (granlto-
diorilo)

allcraçio hldrolernial
controlada por fralu-
ras, localmenle
pervasiva

Maciços

Ibiüna, Juruparé,
Murundu,
Bairro do Cuplm

Tapiral, Cotia

Itapevi (Tanaquira),
fmbu

Turvo, Serra da Boa
Vista

'iedade, Sarapui,
Serra do Pinnal

Serra da BJIPÍ»,
Córrego do Gjrco <?)

Filar do Sul,
Serra do Lopes

Tabela 11 - Características gerais dos granitóides da região entre as cidades de São Paulo e PiUir do Sul/Piodadu
(conforme Janasi ei a/. 1990)
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Em mapa genérico sobre os principais corpos granitóides do Paraná e da região su!
de São Paulo, Wernick (1990) classificou o que denominou "Complexo Ibiúna' como
pertencente aos tipos híbridos cálcio-alcalinos (4c). (4b) c aluminosos (3). Essa classificação
è baseada no método da tipologia do zircão de Pupin (1980) e ilustrada na Figura 59.

É interessante observar que, de acordo com Maurice e Charbonneau (I9S7). 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 evoluídas
do magma granitico, resultando em uma radioatividade total elevada, como pode-se nour
no Anexo IV. Assim, é possível que os granitóides Itapevi, Embu I e Caucaia sejam
classificados como dos tipos I ou a magnetita, segundo Ishihara (I9S1), como é sugerido
no item 7.4.1. Para Janasi et ai. (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 são minerais secundários eventuais.

6.2.2 Domínio São Roque

O domínio São Roque engloba os maciços Sorocaba e São Francisco, pertencentes ao
]tu belt de Vlach et ai (1990), comentados anteriormente. Acrescenta-se ainda que o
último foi classificado de modo distinto pelo método da tipologia do zircão por Wcrnick e
Galcmbeck (19S6) e Godoy (1989). Enquanto os primeiros optaram por granitos
mantélicos alcalinos (tipo 6), o outro autor classificou esse maciço como híbrido, de
tendência subalcalina (tipo 5). O maciço Sorocaba foi qualificado pelos referidos autores
como cálcio-alcalino (tipo 4c) e por Wernick (1990) como pertencente aos tipos 4c e 5
(híbrido subalcalino), ao passo que o São Francisco envolveu os tipos 5 e 6. Já Wernick et
ai (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 caracterização e sua quantificação.

O traço gamacspectromctricc principal dos maciços São Roque e Tico-Tico é o fato
destes serem anômalos para o U (Anexo II) e abaixo da média para o Th (Anexo III).
Como também possuem K elevado (Anexo I), esses maciços resultaram nas mais
expressivas anomalias do parâmetro F (além de uma anomalia central no maciço
Sorocaba), de acordo com o Anexo VIII. Da mesma forma, o mapa da razão U/Th (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 Wernick (1990)
e Wernick et ai. (1990) o reclassificaram como do tipo 4a.

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

Campos Neto e Vasconccllos (1986) também os agruparam como granitóides sin a
;<7/í//-tcctónicos (suítes Cantareira c Imbiruçu) c do mesmo modo separaram o granito
Tico-Tico.
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O maciço Tico-Tico foi considerado por Carneiro (19S3) como pré-tectônico à sua fase
de dobramcntos F2 e possui como acessórios mais comuns granada, muscovita, turmalina
e zircâo. Esse autor registrou a presença de veios pegmatiticos dobrados, associados ao
granito, os quais poderiam encerrar minerais radioativos e, assim, em conjunto com outros
da mesma natureza presentes no maciço, justificariam os elevados indices de U.

O que deve ser investigado são as causas dessas íntimas relações entre os maciços São
Roque e Tico-Tico bem como as diferenças 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
faciológicos detalhados que comprovem essa hipótese.

É interessante notar que Pascholati et ai. (1990) referiram médias de 4,1%, 5,6ppm e
12.3ppm para o K, o U e o Th do maciço São Roque e compararam esses valores com os
dados da Suíte lntrusiva de Itu, concluindo, desse modo, que o primeiro é mais pobre em
Th. Essa constatação harmoniza-se perfeitamente com os mapas do Th (Anexo 111), da
razão U/Th (Anexo VII) e do parâmetro F (Anexo VIII).

De acordo com Maurice e Charbonneau (1987), os granitos não-magnéticos (série
iimenita) de Ishihara (1977 e 1981), ou os do tipo S de Chappell e White (1974), os quais
incluem os leucogranitos a duas micas, peraluminosos, são normalmente mais uraníferos
em relação aos toríferos e, ->or conseqüência, resultam em razões U/Th mais elevadas que
os outros tipos de granitos. Tais autores acrescentam ainda que o U eleva-se com a
diferenciação associada á silica, enquanto o Th decresce, o mesmo acontecendo com o CaO
e o TiO2. Citam, 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 formam-se através de
hidrotermalismo e autometassomatismo 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 ai. (1990), é muito pouco
conhecido, com exceção da porção situada nos arredores do município homônimo,
estudada por Coutinho (1953).

Dessa forma é difícil, por ora, sugerir uma classificação para o maciço São Roque,
com base apenas nas informações gamaespectométricas. 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 ai. (1990), como do tipo
híbrido 4a, ou seja, no limite para granitos tipicamente crustais, de acordo com Pupin
(1980). Também para esses autores, as características gerais do complexo são bastante
semelhantes às dos granitos Mairiporã e Cantareira, embora os dados
gamaespectrométricos sejam distintos, como referido.

Os demais corpos, como Itaqui, Cantareira, Mairiporã, Taipas, Vila dos Remédios,
Ponunduva, e outros menores observados nesse domínio, apresentam, em geral, valores
abaixo da média para U e 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 (1:500.000 x 1:25.000), a comparação entre
eles ficou prejudicada. Deve-se notar, todavia, com respeito ao K, que a metade ocidental
é mais rica (Anexo I); quanto ao U e ao Th (anexos II e III), por outro lado, os indices são
baixos. Esse maciço foi considerado tarífi-tectônico em relação à principal fase de
deformação do Grupo São Roque e classificado como de natureza cálcio-alcalma de baixa
temperatura, pelo método da tipologia do zireão.

Os maciços Cantareira e Mariporà foram reunidos por Wernick e Galembeck (1986)
nos tipos crustais aluminosos (3) e reclassificados por Wernick (1990) e Wernick et ai.
(1990) como entre os tipos 3 e 4a.

6.2.3 Domínio Jundiaí

No domínio Jundiaí, os três maciços principais são os de Itu, 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 Itu envolve os tipos 4c, 5 e 6, sendo mantida a proposição
anterior para o maciço de Morungaba. É possível que essa diversidade classificatória da
Suíte Intrusiva de Itu esteja relacionada 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
característica gamaespectrométríca principal elevados níveis de radiação do Th (Anexo
111); no tocante ao U, os valores predominantes encontram-se abaixo da média e já com
respeito ao K, predominam índices também abaixo da média. Na área de exposição da
Suíte Catapora, a sul da cidade de Socorro, entretanto, os índices de K podem chegar até
a x + 2a. Para Wernick (1990), o maciço de Bragança Paulista enquadra-se no tipo 4c,
híbrido c cálcio-alcalino.

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

No que se refere ao U (Anexo II), apenas o maciço de Itatiba apresenta valores
elevados, enquanto os outros exibem índices abaixo da média.

Quanto ao Th (Anexo III), somente os corpos a sul de Bragança Paulista revelam
valores acima da x + 3a (anomalia).

Campos Neto e Vasconcellos (1986) denominaram o corpo mais próximo a Bragança
Paulista suíte granítica Salmão e o outro como pertencente a um conjunto de corpos,
englobados como suíte granito-migmatítica Catapora (Fl e F3, Anexo XVII).
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A Suite Salmão corresponde a granitos eqüigranulares e incqüigranulares cinzas e
róscos além de alaskiticos. Foi enquadrada por Campos Neto e Vasconcellos (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
migmatiticas. Aliás, a maior expressão dessa suite, a de Nazaré Paulista, é perfeitamente
caracterizada por valores anômalos de Th (Anexo II), semelhante, pois, àquelas duas
anomalias a sul de Bragança Paulista. Assim, do ponto de vista dos registros do K, do 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 ai (1990) como de derivação
crustal, aluminoso e do tipo 2.

Os demais corpos de pequena expressão no domínio Jundiai, sejam biotita granitoides
ou granitoides migmatíticos, assim denominados por Janasi e Ulbrich (1985) F2, FIO, Fl 1
e FI2 (Anexo IX), são caracterizados, em geral, por valores relativamente elevados para o
K, porém mais baixos em relação ao U e ao Th (anexos II e III).

Destaca-se, entretanto, 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 variam
desde abaixo da x até a x + ler. Esse corpo foi determinado por Wernick (1990) como
pertencente aos tipos 4c (cálcio-alcalino) e 5 (subalcalino).

Apesar dos maciços Cachoeira e Terra Nova, situados a SW de Jundiai, terem sido
reunidos por Janasi e Ulbrich (1985) e Campos Neto e Vasconcellos (1986) em conjunto
com outros pertencentes ao Hu belt de Vlach et ai. (1990), as diferenças
gamaespectrométricas entre o cinturão e os maciços são marcantes. O primeiro foi
classificado como de derivação crustal (tipo 3), e o segundo, como híbrido, dos tipos 4c e
5 (Wernick 1990).

Os maciços Cachoeira e Terra Nova, por fim, são caracterizados predominantemente
por índices abaixo da média para K, U e Th (anexos I, II e III), portanto distintos dos
granitoides que Vlach et ai (1990) reuniram sob a denominação de Itu belt. Vale ressaltar
que esses autores os incluíram no mapa da Figura 17, no entanto tomaram o cuidado de
considerá-los ainda não-classificados, devido à insuficiência de dados.

6.2.4 Domínio Amparo

Desde o limite setentrional do maciço Morungaba até a zona de falha de Jacutinga,
predomina um conjunto de valores elevados para o K, limitado a leste pela zona milonítica
de Monte Siâo e a oeste por rochas pertencentes ao Grupo Itapira (Anexo I). Essa
delimitação coincide com o que Campos Neto e Vasconcellos (1986) denominaram suíte
granitóide Serra Negra, intrusíva no Grupo Itapira (Anexo XVII).

Para Janasi e Ulbrich (1985), essa faixa elevada de K envolve ortognaisses
leucotonalítícos e graníticos além de graníticos migmatizados.
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É intcressame observar ainda dentro da faixa, com relação ao K, um núcleo abaixo

da media, 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 K, U e Th abaixo da média.

No tocante ao U e ao Th (anexos II e III), 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 distribuídos 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
verifica-se com o parâmetro F (Anexo VIII) e a razão K/Th (Anexo IV).

Zonas anômalas para a razão K/Th são 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 desde a falha de Jacutinga até o limite setentrional da
área. Pertence ao batólito Pinhal, onde Campos Neto e Vasconcellos (1986) identificaram
as suítes graníticas São Sebastião da Grama, granitóide Ipuiúna, ortomigmatítica São João
da Boa Vista e granitóide-mangerítica 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-Ipuiúna foram estudadas recentemente por Vasconcellos
e Janasi (1989), através de mapeamento faciológico. Para t3is autores, a unidade mais
antiga, designada informalmente São José da Prata, é constituída, em geral, por
monzodioritos cinzentos eqüigranulares médios ou porfiríticos e ocupam cerca de 10% da
área (Figura 60).

A outra unidade, denominada Ipuiúna, ocupa em torno de 55% 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, foram reunidos por Vasconcellos e Janasi
(19S9), na unidade Serra do Pau-d'Alho e ocupam cerca de 35% da área do batólito. Os
tipos predominantes são biotita-sienogranitos grossos e porfiróides, por vezes
--.ololcucocráticos. Também são comuns biotita-granitos ineqüigranularcs médios.

Em relação ao K (Anexo I), as suítes não são discriminadas, prevalecendo neste
domínio índices elevados e anômalos. Valores abaixo da média existem imediatamente a
sul do maciço alcalino de Poços de Caldas, coincidentes com a suíte ortomigmatítica São
João da Boa Vista, de Campos Neto c Vasconcellos (1986).
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Com respeito ao U (Anexo II). nota-se uma faixa anômala, posicionada segundo E-W,

a norte da falha de Jacutinga e a sul de Pinhal/Ipuiúna, apresentando, em parte, relações
com as unidades mapeadas por Vasconcellos e Janasi (1989) bem como com as suítes
granitóides de São Sebastião da Grama e Ipuiúna, de Campos Neto e Vasconcellos (1986).
As demais áreas, tanto a norte como a sul da referida faixa anômala, apontam valores para
o U abaixo da média.

Já quanto ao Th (Anexo III), o comportamento é semelhante ao do U na referida
faixa E-W, com valores anômalos.

6.2.6 Domínio Bacia do Paraná

O segmento da área pertencente à Bacia do Paraná exibe, em geral, valores de K. U
e Th abaixo da média (anexos I, II e III) para as rochas sedimentares bem como para as
magmáticas da Formação Serra Geral.

No que concerne ao U, entretanto, notam-se índices elevados predominantemente
entre Pirassununga e Limeira, com valores anômalos a leste de Leme e a sul de Limeira,
onde, de acordo com o mapa geológico do anexo XVII, afloram rochas magmáticas 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 Americana além de
outras menores, apresentam contagens desde abaixo da x até entre a 3c e a 3c + \a (Anexo
II).

Em relação ao Th (Anexo III), apenas aquela ocorrência a leste de Leme revela índices
entre a 3c + \a e a 3c + 2a. As demais indicam valores, em geral, abaixo da 3c.

As rochas sedimentares indicadas no Anexo XVII exprimem valores abaixo da 3c.
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7 AEROMAGNETOMETRIA

Conforme mencionado no item 5.1, o levantamento acromagnetométrico foi associado
ao aerogamaespectrométrico de modo que o objeto desse capitulo constitui, além das
correções procedidas nos dados magnéticos, cuja área de abrangência é indicada na Figura
1, uma interpretação qualitativa dessas informações, baseada nos produtos da aplicação
de diversos filtros como gaussiano, passa-baixa, continuação 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
aeromagnetométricos e geológicos da área estudada.

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

7.1 CORREÇÕES AEROMAGNETOMÉTRICAS

Anjos e Mourâo (198S), após realizarem a reformataçào, a crítica dos dados bem
como a correção dos dados criticados, procederam às seguintes correções
aeromagnetometrícas:

7.1.1 Correção 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 anotados o valor e a hora
em que ocorre uma inflexão na curva, durante o intervalo de tempo de vôo.

Essas informações constituem a entrada do programa de correção da variação diurna,
utilizando o valor médio da estação base, através do qual a correção é processada.

7.1.2 Distribuição dos Erros - Nivelamento Magnético

Inicialmente a companhia que executa o aerolcvantamento identifica feições
topográficas conspícuas, através de filmes de rastreio, mapas topográficos, fotomosaicos,
imagens de satélite 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 c controle; quando a identificação não é possível, os pares de fiduciais são
obtidos por meio de intcrpolaçôcs.
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Teoricamente os valores do campo magnético deveriam ser os mesmos em cada ponto
de cruzamento. Na prática, contudo, sempre ocorrem diferenças ou erros de cruzamento,
resultantes de:

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

• imprecisões na identificação dos pontos nos filmes de rastreio;

• imprecisões 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 matriz, com o objetivo de calcular as
diferenças de valores nos pontos de cruzamento. Metade dessa diferença é atribuída,
arbitrariamente, ao perfil de produção, e a outra metade, ao de controle.

Através dos valores obtidos no ajuste de retas calculadas pelo método dos mínimos
quadrados e ponderando o tipo de cruzamento (calculado - de menor precisão e menor
peso - e identificado - de maior precisão e maior peso) e o gradiente magnético na
vizinhança da interseção (gradiente maior, menor peso), os erros são minimizados.

Normalmente são procedidas entre 10 e 15 iterações, segundo Anjos e Mourâo (198S),
para se obter o melhor resultado. A partir da correção dos pontos de cruzamento, o
programa ajusta, por interpolaçâo, os valores intermediários de cada perfil.

7.1.3 Redução do Campo Geomagnético (IGRF)

Tal correção consiste na subtração do campo geomagnético principal, definido por
uma superfície de 22 grau da forma: Ax2 + By2 + Cxy + Dx + Ey + F. O
programa utilizado por Anjos e Mourâo (1988) calcula os coeficientes da equação a partir
dos seguintes dados:

• coordenadas da origem (24e30'/48°00');

• ano do levantamento (1978,8);

• altitude média de vôo (600m).

A superfície de 2* é ajustada aos valores do campo principal da Terra, obtidos pelo
International Geomagnetic Reference Field (IGRF), em relação ao ano do levantamento.
Uma vez determinados os coeficientes, a superfície é extrapolada para diversos pontos da
área.
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I
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 interpoiaçâo, conforme
descrito no item 6.1, com as seguintes características:

• tamanho da célula - 250x250m;

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

• freqüência de corte do filtro anti alias - 0,002ciclo/unidade de amostragem;

• interpoiaçâo linear ao longo das linhas de vôo;

• interpoiaçâo do tipo Akima Spline ortogonal às linhas de vôo;

• coordenadas limites - as mesmas do arquivo da subárea 6.

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

Le = | cos" (a - 6 + y ) | ,

onde:

8 = direção da componente de Fourier;

a = direção do filtro (90°);

n = grau da função coseno (0,5).

Essa expressão foi empregada com o objetivo de eliminar e/ou atenuar ruídos
direcionais ocasionados, provavelmente, por pequenos desnivelamcntos 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 disponível no
Depex/Petrobrás (Anexo IX). As curvas de isovalores foram selecionadas de 20 em 20nT,
enquanto que a escala de cores foi construída com intervalos de 10 em lOnT (Anexo IX).
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7.3 INTERPRETAÇÃO QUALITATIVA - BASES TEÓRICAS

Para proceder à interpretação qualitativa dos dados aeromagncticos representados no
Anexo IX. utilizou-se de um conjunto de programas reunidos sob a designação Magmap
(19S6), disponível no sistema de processamento do Depex/Petrobrás .

Magmap é um sistema de filtragem bidimensional, planimctrico, de dados magnéticos
que opera a partir de malhas e no domínio da freqüência. Inclui, de um modo geral, as
seguintes opções:

• susceptibilidade magnética aparente;

• derivadas verticais de ordem n;

• separação regional/residual incluindo filtragens passa-alta, passa-baixa, passa-
banda, Weiner optimum noise, coseno roll-off e outros filtros com funções
definidas;

• reduções ao pólo ou ao equador magnético;

• filtros direcionais;

• espectros de potência radiais ou direcionais.

O sistema é aplicado no domínio da freqüência, valendo-se da teoria desenvolvida por
Bhattacharyya (1966) e posteriormente expandida e aplicada por Spector e Grant (1970).
De acordo com o manual do Magmap. o sistema foi testado e aperfeiçoado sucessivamente
durante mais de dez anos, período durante o qual foram testados mais de cinco milhões
de quilômetros lineares de dados potenciais aéreos, terrestres ou marítimos.

As bases 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 superfície bidimensional,
passíveis de representação em planta, é comum reordená-los na forma de malha, com os
pontos espaçados por uma determinada distância. Os valores de cada nó da malha são
interpolados a partir dos dados observados, através de um programa qualquer de geração
de malhas. Os dados assim distribuídos podem ser utilizados 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
superfície 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
se considere que o tamanho de cada prisma é o mesmo da célula da malha, então o campo
magnético cm cada ponto (x. y) da rede pode ser assim expresso:
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onde AT (x — I, y - r\) é a contribuição do prisma localizado no ponto (£, rç), para o
campo potencial total do ponto (x, y).

Para o campo magnético, esse termo è uma função dos seguintes parâmetros:

A T ' í x - í , y - ri) = f[x, y; k(£, i?);h({, t?); t ( í , >j);a, b , / , D , F o ] ,

onde:

k = susceptibilidade magnética;

h = altura do plano de observação;

t = dimensão vertical do prisma (t= oo no Magmap);

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

I e D = inclinação e declinaçao do campo geomagnetico (ambos induzidos);

Fo = intensidade do campo geomagnetico total.

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

- Jl J_

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

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

u - 2nfx e

v = 2nfy ,

onde:

f, = ciclos/unidade de comprimento na direção x da malha e

fy - ciclos/unidade de comprimento na direção y da malha.
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No sistema de coordenadas polares, a transformada de Fourier do campo magnético
total, decorrente de um prisma, é representada do seguinte modo:

. b(r, 0, a, D) .

onde:

T = (u2 + v2)'/2 é a amplitude do número de onda e

0 = '£"'( "7") é a fase ó"0 espectro.

As expressões acima deixam clara, devido á sua simplicidade, a razão pela qual o
Magmap opera no domínio da freqüência e não no domínio do espaço.

cT(6) e ar(6) são, respectivamente, as magnetizaçôes induzida e remanente. Como no
Magmap considera-se que o campo é expresso apenas pelo termo induzido, então:

AJ(r B) = K(r). H(r) . S (r, 6, a, b). [cT(0)2] ,

onde a susceptibilidade magnética é dada por:

K(r) = 2;iFok(r);

Fo = campo geomagnético;

K(r) = susceptibilidade/unidade de profundidade.

A profundidade é indicada por:

H(r) = e~h\\ -e~") ,

onde:

h = profundidade do plano de observação abaixo do topo dos prismas e

r = amplitude do espectro.

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

H(r) = e~hr .

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

o(r, 6 , a , b) = [(sen(ar cos 6) / ar cos 0)] . {{sen{br cos 6 )\br cos 6) ] ,



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

dadas por:

<4(0) = [sen I - í cos I . cos (D + 8)f ,

onde:

I = inclinação do campo geomagnético;

D = declinaçâo do campo geomagnético.

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

à(x,y) = P P A T (X-a, Y-/Í) . L (a, 0) da d/? ,
J—ao J—oo

onde:

d (x.y) - dados de saída, filtrados;

AT (X - a, Y - /?) = são os dados de entrada (campo magnético);

L (a, /?) • filtro linear.

Transformando 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) = AJ (u,v) . a(u,v) ,

onde:

D (w.v), AJ (i/,v) e a (u,v) são as transformadas de Fourier de a (xy), A T (jrvv) e L (x,y).

Uma vez obtido D (u, v). os dados filtrados da malha de saída são convertidos para
o domínio do espaço, através da transformada inversa de Fourier:

d (xjr) = (1/2*)2 f~ f°° D (i/,v) «*« + v)dudv .
J—oo J—oo

Desse modo, é obtida a malha de saída do Magmap para cada filtro selecionado, a
qual é posteriormente contornada, gerando então os mapas temáticos finais, discutidos a
seguir.

Assim, de acordo com a CPRM (1990), as operações básicas realizadas pelo Magmap
são cm número de cinco, quais sejam:
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• pré-processamento;

• transformação Fourier dos dados do domínio do espaço para o domínio da freqüência;

• determinação de espectros dc potência;

• aplicação dos diversos filtros;

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

• 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 Fourier. 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 utilizam 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 índices dummies anteriormente criados, ou seja, atribuindo um
código dc valor nâo-existente para os pontos da malha com dados validados na expansão
do grid, no pós-processamento (CPRM 1990).

Apesar de ter utilizado praticamente todas as opções disponíveis no Magmap e devido
ao número excessivo de mapas produzidos, ioram selecionadas para apresentação apenas
algumas opções que serão comentadas sucintamente a seguir. É importante assinalar que
todos os procedimentos adotados partem do princípio de que os dados aeromagneticos
foram tomados em um plano, ou seja, a partir de uma altitude constante, enquanto os
dados utilizados do aerolevantamento foram coletados acompanhando a topografia (altura
média constante de 150m), o que implica erros. Métodos de transformação automática
existem na literatura geofísica (Henderson e Cordell 1971; Pilkington e Urguhart 1990),
todavia ainda não foram implantados no sistema de processamento de dados geofísicos do
Depex, uma vez que os levantamentos aeromagneticos sob a responsabilidade da Petrobrás
são executados apenas em alturas barométricas constantes.

7.3.1 Análise Espectral

Esse foi o primeiro procedimento adotado na malha original de dados (veja item 7.2),
com o objetivo evidente de apreciar o espectro. A análise espectral é freqüentemente
empregada como procedimento básico para desenhar outros filtros, especialmente aqueles
que tratam da separação regional-residual, ou ainda para calcular a profundidade ao topo
dc uma população estatística de fontes magnéticas (Spector e Grant 1970). Para tal,
parte-se do princípio de que a distribuição das susceptibilidades magnéticas é aleatória.

O espectro âc potência calculado tem a seguinte forma:



•í-
2

P(r ) = I | AJ (r , e)\2d6

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

A fim de minimizar os ruídos inerentes ao cálculo do espectro de potência, um filtro
pré-whitening pode ser calculado e aplicado, sobretudo se a malha for superior a 200x200
células, como no caso da malha adotada (206x397céIulas com tamanho de 500m).

O relatório de saída exibe, na primeira coluna, o número 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 pontos do espectro; já na última,
encontra-se o número de dados (u, v) que 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 á profundidade das fontes.

A Figura 61 é uma representação parcial e simplificada do espectro, na qual notam-se
duas quebras acentuadas em torno das freqüências 0,000046 e 0,000176ciclo/m. Isto
significa dizer que as profundidades médias das fontes profundas e intermediárias
situam-se respectivamente cerca de 6,5 e 2,0km, enquanto as rasas indicam concentrações
entre 300 e 900m. Considerando que a profundidade do embasamento, próximo da área
estudada, acha-se em torno de l,3km (Cordani et ai. 1984), a freqüência de corte
selecionada para o planejamento dos filtros de separação regional-residual foi a de
0,000176ciclo/m.

7.3.2 Separação Regional-Residual

7.3.2.1 Filtro Gaussiano

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

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

Tg(r) = exp ( - r2/ 2a1) ,



<
c

-5-

FREQÜÊNCIA OE NYQUIST« 0,00» ciclo /m

120 184 248 380 440 504
{ ciclo /m x IO*e )

568 632 996 770 834

Figuro 61 - ESPECTRO DE POTÊNCIA DOS DADOS AEROMAGNETICOS DA AREA ESTUDADA

V FtNMClH* f J



onde:

r = magnitude do número de onda e

a = parâmetro que determina a largura da função (desvio padrão no dominio da
freqüência).

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

Tg(r) = 1-exp ( - r 2 / 2a2)

No caso do Anexo X, representam-se apenas os resultados da aplicação do filtro
gaussiano regional, com um desvio padrão de 0,000176ciclo/m, com o objetivo de visualizar
as fontes profundas.

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 filtro cut-off nos dados de entrada, no dominio
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 filtros gaussiano e passa-baixa
são bastantes semelhantes (compare anexos X e XI).

7.3.2.3 Filtro de Continuação para Cima

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

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

T M(r) = e " h r ,
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I
onde:

r u (r) = operador linear de continuação;

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

r = (u2 + v2)1'1 = amplitude do número de onda.

No presente trabalho foram selecionadas as seguintes alturas acima do plano médio
de observação (150m): 850, 1850 e 4850m, equivalentes a 1000, 2000 e 5000m acima da
superfície 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 filtro de redução ao pólo transforma o campo magnético total da área de
observação para a inclinação geomagnética de 90° e considera que todas as anomalias são
causadas apenas por indução. Nesse sentido, o filtro restaura as anomalias magnéticas
diretamente sobre os corpos causadores, removendo os efeitos da inclinação.

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

T rp (6) = [sen I - / c o s i . cos (D + 0)] "2 ,

onde:

I = inclinação magnética da área estudada;

D = declinação da área estudada, relativa ao eixo x;

6 = tg-\(ufv) - fase do espectro.

Um corpo teórico situado no equador magnético constitui uma anomalia idêntica
àquela que seria obtida no pólo magnético, apresentando-se, todavia, invertida (imagem
de espelho) 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 mesmas amplitudes relativas.
A assimetria da anomalia reduzida ao pólo ou ao equador é, portanto, função apenas do
mergulho do corpo (considera-se sempre a magnetização induzida).

Os filtros 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 é função da inclinação magnética, ou seja, à medida que a inclinação diminui, a am-
plitude de anomalias de corpos orientados segundo N-S também decresce e desaparece no
equador magnético. Assim, a componente de amplitude do filtro de redução ao pólo, para
anomalias de corpos N-S, é infinita no equador magnético.



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 amplificaçâo
das feições que possuem strike magnético N-S.

Tendo em vista que a área estudada situa-se em regiões de latitudes magnéticas
relativamente baixas, foram efetuados diversos testes, variando o parâmetro da fase desde
30 até 80°, com intervalo de 10°. Através da análise visual das diversas opções,
seleeionou-se aquela com 6 = 60°; o parâmetro 8 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 e assume, como
para os demais operadores, que as fontes envolvem um grande número de prismas verticais
homogêneos de base quadrada, coincidentes com os nós da malha.

As susceptibilidades magnéticas dos prismas são calculadas, considerando que a
diferença entre a intensidade observada do campo e o valor geomagnético em cada ponto
da malha é igual à soma das anomalias magnéticas induzidas naquele ponto, por todos os
prismas. O método também supõe que todas as anomalias magnéticas são causadas por
indução, e os corpos são verticais; pane ainda do principio de que o bedrock é
magneticamente homogêneo em todos os prismas. O termo aparente deve-se à imposição
dessas limitações. Tal procedimento é aplicável apenas sobre dados magnéticos residuais
(removidos do IGRF).

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

• susceptibilidade magnética;

• profundidade ao topo;

• dimensão vertical da fonte;

• geometria ou tamanho da fonte;

• fator direcional (campo magnético e magnetização).

Para produzir o mapa de susceptibilidade aparente, aplicam-se os seguintes
procedimentos:



• continuação para baixo até o topo rochoso;

• redução ao pólo e remoção do fator diferencial;

• remoção do fator geométrico;

• remoção do campo geomagnético total.

O operador linear resultante, no domínio da freqüência, é expresso por:

r- / ^ r, — -hr sen{ar cos 6) seníbr cos fl) 2

r (r0) - [2nro . e . flr c o s , - 6 r c o s g -»T

onde:

o\(6) = ísen I - i c o s I . cos (D + 0)] 2 .

Neste trabalho, utilizou-se uma profundidade de 200m abaixo da altura média de vôo,
que foi de 150m; ou seja, optou-se por uma profundidade média de 50m abaixo da
superfície, 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 de 60% uma vez que este já havia
sido testado.

No processo de continuação para baixo, todas as partes da transformada são
acompanhadas nesse sentido, amplificando, assim, os sinais. Quando a profundidade das
fontes causadoras é variável, ou não é conhecida, esse processo resulta em 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 INTEGRAÇÃO DOS DADOS AEROMAGNÉTICOS E GEOLÓGICOS

A integração dos dados aeromagnéticos e geológicos foi realizada através de dominios,
os quais coincidem, em parte, com aqueles referidos no item 6.2. Essa mudança decorre
do fato dos mapas aeromagnéticos ressaltarem as falhas com clareza, possibilitando, desse
modo, que a compartimentação tectônica seja visualizada.

Assim, optou-se por elaborar um mapa de interpretação aeromagnética qualitativa,
em escala 1:500.000, posteriormente reduzido e apresentado na Figura 62, que
praticamente reunisse as principais 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 segundo NE e refletindo claramente 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 aí. (1990) acompanhando os
falhamentos (Figura 58) na forma aparente de "camadas'. Assim, são bem definidos,
também nos mapas de redução ao pólo (Anexo XV) e de susceptibilidade aparente (Anexo
XVI). os granitóides considerados por esses autores como dos tipos Itapevi e Piedade
(òlastomiloníticos e a duas micas). Estes apresentam, de acordo com o Anexo XVI e a
Figura 62, susceptibilidade elevada, o que sugere a possibilidade de poderem ser reunidos
em um grupo de granitóides a magnetita, segundo Ishihara (1981), mesmo que não se
disponha de medidas de k em rochas c tão pouco da porcentagem em volume de magnetita.
Para confirmar essa hipótese, seria necessário que fossem preenchidas todas as
caracterísiticas indicadas em Ishihara (19S1), através de estudos petrográficos e
petroquímicos detalhados. É válido observar ainda que índices baixos de susceptibilidade
parecem refletir as rochas encaixantes, pertencentes ao Complexo Embu.

Os demais mapas aeromagnéticos de separação regional-residual exprimem, em geral
o padrão tectônico observado em superfície.

Os granitóides dos tipos Itapevi e Piedade foram considerados por Janasi et ai. (1990)
como j/n-orogênicos (650Ma) e talvez do tipo I dc 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,
é caracterizado, normalmente, por anomalias positivas, representadas no Anexo IX. Talvez
por ser constituído de cunhas supracrustais, com metassedimentos situados entre as fácics
xisto-verde e anfíbolito, 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 Itaqui, Cantareira, São Francisco, Mairiporã,
Sorocaba, etc, também ressaltados no mapa de susccptibilidade aparente (Anexo XVI) e
na Figura 62.

Observa-se, no mapa bem como na figura referidos acima, que os maiores valores
coincidem com o segmento oriental do maciço de Sorocaba, o que corrobora a
compartimentação verificada por Godoy (19S9) e já constatada pela análise dos dados
aerogamaespectrométricos. É possível que esse segmento, em comparação com índices
semelhantes de k em corpos do domínio Embu, pertença a um grupo de granitóides a
magnetita, de origem profunda (crosta inferior/manto superior). 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 espectrometria gama; entretanto, são necessários ainda
mapeamentos faciológicos a fim de confirmar essa hipótese.

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

7.4.3 Domínios Faixa Alto Rio Grande e Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé

Um mana tectónico simplificado da porção sudoeste de Minas Gerais e leste de São
Paulo é apresentado na Figura 63. Nele observam-se as áreas de exposição da Faixa Alto
Rio Grande e da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, 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 mostram com clareza que os limites da Faixa Alto Rio Grande são perfeitamente
coincidentes com os contornos de um domínio magnético, no qual predominam anomalias
positivas, sobretudo nos mapas de separação regional-residual (anexos X a XIV).

Por outro lado, os terrenos pertencentes à Nappe de Empurrão são caracterizados,
nesses mapas, principalmente, por anomalias negativas.
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As anomalias positivas mais intensas constituem um trend nordeste que tangencia a
cidade de Socorro., compreendendo, talvez, o limite oriental dos terrenos autóctones. Outro
limite caracteristico é o forte truncamcnto aeromagnético que coincide com a zona de falha
de Jacutinga, a norte. O limite oriental é definido por anomalias submeridianas, também
coincidentes com falhamentos de empurrão. Já a assinatura aeromagnetica do limite
meridional é perturbada pela intrusão do maciço de Morungaba.

O mapa de susceptibilidade magnética aparente (Anexo XVI) exibe índices baixos no
domínio dos terrenos da Faixa Alto Rio Grande, dando a impressão de que os menores
acompanham seus limites; os índices correspondentes aos terrenos da nappe, por outro
lado, são mais elevados. Nesse domínio os maiores valores encontram-se associados a
corpos granitóides como o de Bragança Paulista, ou a rochas de alto grau metamórfíco
como os charnoquitos. Os elevados índices de susceptibilidade magnética aparente dos
granitóides de Bragança Paulista vem corroborar o seu enquadramento como do tipo a
magnetita ou I.

Conforme já mencionado, a elaboração do mapa de susceptibilidade magnética
aparente padece de uma série de limitações. Na tentativa de avaliar as informações geradas
automaticamente, foi assinalada, na Figura 62, a localização de sítios, nos quais foram
realizadas medidas de susceptibilidade magnética no Laboratório de Paleomagnetismo do
Instituto Astronômico e Geofisico da Universidade de São Paulo (IAG-USP), medidas
estas indicadas na Tabela 12, extraída de Ferreira (1982). Na Tabela 13 encontram-se os
dois conjuntos de dados, nos quais nota-se que não sucede uma correlação numérica
perfeita entre os índices medidos de k e os respectivos intervalos calculados. Todavia
percebe-se que existe uma certa relação qualitativa entre os dois grupos, sendo a mais
nítida entre os sítios DB-84 e DB-72, onde ocorre acentuado contraste de susceptibilidade
aparente, representado no mapa do Anexo XVI.
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CM-114
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SÍTIOS

DB-84

DB-72

DB-108

DB-110

LC-421

LC-108

FM-02

FM-03

FM-04

LC-327

FM-04

LC-80

FM-06

(e.m.u)xlO-3

0,007

2,145

0,012

0,459

0,838

0,349

0,736

0,418

0,618

0,707

1,658

1,659

0,477

0)

(e.m.u) xlO'3

0,0-0,3

1,9-2,3

0,7-1,1

1,1-1,5

1,5-1,9

1,1-1,5

1,5-1,9

1,1-1,5

1,5-1,9

1,5-1,9

1,5-2,3

1,5-2,3

1,1-1,5

(2)

i Tabela 13 - Comparação entre as medidas de susceptibilidade magnética em rochas
(coluna 1) e as susceptibilidades aparentes calculadas a partir de dados aeromagnéticos
residuais (coluna 2) (veja localização dos sítios, Figura 62).

Para melhor ilustrar essa correlação, foram representadas na Figura 62 as áreas com
tlcvada susceptibilidade magnética aparente, onde observa-se que os sítios com maiores
indices de k medidos no laboratório acham-se inseridos (sítios DB-72; FM-05; LC-80).
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i 7.4.4 Domínio Bacia do Paraná

O dominio Bacia do Paraná é caracterizado, do ponto de vista aeromagnético, pela
•presença de um grande número de anomalias com pequenos comprimentos de onda e
grandes amplitudes (alta freqüência), reflexo das rochas básicas da Formação Serra Geral.
j
I A interpretação da análise espectral revelou que as fontes rasas distribuem-se desde
U superfície até profundidades máximas da ordem de l,7km, com as maiores concentrações
jentre 300 e 900m. A profundidade do embasamento alcançada pelos poços 1-AS-l-SP e
jl-PGl-SP foi de 1334 e 1229m, respectivamente; esses poços situam-se a oeste da área
{estudada e são balizados pela continuidade da zona de falha de Jacutinga em direção à
'bacia, segundo Cordani et ai. (1984). Dessa forma, considerando a freqüência de corte
,utilizada (Figura 60), conclui-se que os mapas de contorno das fontes profundas muito
iprovavelmente refletem o embasamento da Bacia do Paraná na área estudada.

I 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 XIII.
Partindo da parametrização aeromagnética dos terrenos aflorantes na Faixa Alto Rio
Grande e na Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, a Figura 62 é 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
susceptibilidade, o que parece ser característica comum quando se observam mapas
geológicos regionais, como o da Figura 63.

Outra feição interessante observada em todos os mapas aeromagnéticos é a
, coincidência entre a borda erosiva da Bacia e as falhas que a acompanham, como a de
Campinas (Cavalcante et ai. 1979) e as demais indicadas nos mapas geológico (Anexo

JXVJI) e de interpretação qualitativa (Figura 62).

Finalmente, são assinaladas algumas áreas no mapa de interpretação aeromagnética.
co domínio da Nappe, com elevados valores de susceptibilidade, como aquela em torno de
indaiatuba a qual, mesmo sendo praticamente encoberta por sedimentos, c bem controlada
pelos índices de k do sítio LC-80 (Figura 62 e Tabela 13). Desse modo, é possível que essa
área constitua um maciço granitóide a magnetita, semelhante àqueles maciços de Bragança
Paulista.

j É interessante notar que o provável maciço de Indaiatuba e o maciço de ltu (Figura
162 e Anexo XVII) exibem contornos alongados segundo NE, sugerindo que os mesmos
tenham sido controlados pela borda teciônica da Bacia do Paraná, representada pela falha
de Campinas, assim como, aparentemente, outros pertencentes ao cinturão de ltu na área
estudada.
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8 INTEGRAÇÃO GERAL DOS DADOS GEOFÍSICOS E GEOLÓGICOS:

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• A comparação numérica entre os dados espectrométricos terrestres e aéreos da Suite
Intrusiva de Itu revelou-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 aéreas representam 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.

I • Entretanto, considerou-se satisfatória a resolução dos dados
j aerogamaespectrométricos, respaldada na densidade de informação, em comparação à
! terrestre, no tocante tanto à perfeita definição dos contornos da Suite quanto â

discriminação dos diversos corpos, através do rastreamento das contagens de K, U e
Th.

• O confronto, mesmo simplificado, entre os dados aerogamaespectrométricos e
geológicos dos maciços Sorocaba, São Francisco e Morungaba, mostrou que é possível
discriminar, dentro de cada corpo, segmentos distintos ou unidades de mapeamento em
níveis de semidetalhe. Os exemplos mais notáveis foram as diferenças entre os maciços

j 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 concêntrica

; das fácies, sobretudo do plúton meridional do maciço de Morungaba bem como um
l aumento dos níveis de radiação de K, U e Th, a partir das bordas para o centro.
i
T

j • No domínio Embu, registrou-se uma boa compatibilidade entre os corpos granitóides
| dos tipos Itapevi e Piedade, especialmente aqueles que acompanham as zonas de falha
j de Taxaquara e Caucaia, e os elevados índices de U e Th. A correlação com dados
j geológicos e petrográficos sugeriu a possibiblidade desses corpos serem reunidos em um
{ grupo de granitóides do tipo I. O fato deles possuírem susceptibilidade 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.
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No domínio São Roque, o principal traço aerogamacspectrométrico acha-se
relacionado com os maciços São Roque e Tico-Tico, em virtude destes apresentarem
elevados indices para o Ú e baixos para o Th. Em conseqüência, exibem expressivos
valores da razão U/Th 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
encontra apoio também em dados gamaespectrométricos terrestres preliminares. Por
outro lado, dentre os diversos mapas aeromagnéticos filtrados, o de redução ao pólo foi
o que melhor representou os contornos dos vários maciços granitóides. A detecção da
zona de susceptibilidade magnética aparente elevada no segmento oriental do maciço
Sorocaba, além de corroborar a compartimentação geológica, sugeriu que essa porção
pode ser considerada como pertencente ao grupo de granitóides a magnetita, de origem
profunda. Em contraposição, a parte ocidental, mais rasa, talvez seja produto de
contaminação de magmas oriundos de segmentos crustais mais superficiais, de acordo
com idéias correntes.

Nos domínios Jundiai e Amparo atestou-se mais uma vez a resolução do método
aerogamaespcctromctrico, através da perfeita definição de corpos granitóides com até
2,5km de diâmetro, como os de Itatiba e outros dois a sul de Bragança Paulista; os três
são anômalos em relação ao K. Quanto ao U, apenas o de Itatiba apresenta valores
elevados, enquanto os outros dois exibem índices abaixo da média. No tocante ao Th,
ao contrário, somente aqueles corpos a sul de Braçança Paulista revelam contagens
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 é elevada para Itatiba, o que pode indicar uma origem crustal. Os outros dois,
a sul de Bragança Paulista, podem ser considerados como do tipo I, devido 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 equivalentes, com elevados valores de susceptibilidade
magnética aparente, e por essa razão podem ser reunidos em grupo de granitóides a
magnetita ou I. Por fim, não foram verificadas diferenças gamaespectrométricas entre
as suítes Salmão e Catapora; além disso, observou-se que as características geofísicas
dos maciços Cachoeira e Terra Nova são distintas daqueles granitóides pertencentes
ao cinturão de ltu.

•

•

No domínio Guaxupé, coincidente com a exposição de terrenos pertencentes á 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
Negra. As unidades limítrofes (grupos Andrelândia e Itapira) são caracterizadas por
baixos índices dos radioclcmentos. Os dados aeromagnéticos 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 fácies não são nítidas; predominam
índices elevados de K e Th. Contudo, constatou-se uma relação entre a exposição do
batólito Pinhal/Ipuíuna c uma faixa anômala de U, posicionada segundo E-W.

No domínio Bacia do Paraná, por fim, o que chamou mais a atenção foram anomalias
de U a leste de Leme c a norte de Limeira, aparentemente associadas, de acordo com
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j o mapa geológico, a soleiras da Formação Serra Geral. Como os teores de U e Th são
i baixos em rochas básicas, é possível que as referidas anomalias constituam uma
! formação superficial ou crosta-ferruginosa enriquecida em U, a qual se concentrou
i 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 respeito aos domínios Faixa Alto Rio Grande
e Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, os mapas filtrados foram de grande valia,
visto que, a partir da parametrização desses terrenos no embasamento exposto, foi
possível inferir o arcabouço tectônico do embasamento oculto sob sedimentos e lavas
da Bacia do Paraná. O procedimento automático de geração de susceptibilidades
magnéticas aparentes, a partir de dados aeromagnéticos residuais, foi considerado
satisfatório, balizado que foi por medidas de k em amostras de mão. Outro aspecto
importante foi o reconhecimento de uma borda tectônica na Bacia do Paraná,
localizada na área estudada, onde se encontra a maioria dos corpos granitoides pós-
tectônicos relacionados com o cinturão de Itu. É possível, assim, que essa zona de falha
condicionadora dos maciços granitoides, uma vez reativada, possa ter influenciado a
sedimentação da Bacia do Paraná. Para confirmar tal hipótese, é preciso investigar as
respostas dessa suposta ocorrência presente nos pacotes sedimentares relacionados com
as fases de maior atividade tectônica da bacia.

I
• Finalmente, a aerogeofísica revelou-se eficaz na caracterização de vários maciços

granitoides, distribuídos em ampla área bem como no esboço da compartimentação
tectônica do embasamento. Também os métodos utilizados, apesar de suas
características de reconhecimento (1:500.000) mostraram um poder de resolução em
níveis de semidetalhe (1:50.000), permitindo, desse modo, a discriminação de tratos
interiores em cada maciço assim como conseqüentes relações com as fácies granitoides,
em termos da distribuição de K, U, Th e k (susceptibilidade magnética). Os resultados
dos levantamentos aerogeofísicos podem ser aperfeiçoados através de estudos das
mineralogias radioativa e magnética, contribuindo, assim, para a classificação dos
granitoides e para o estudo de suas potencialidades metalogenéticas.
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