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RESUMO 

 

 
No Brasil tem sido crescente a descoberta de cavidades naturais associadas a litotipos ferríferos, 

em áreas de mineração de ferro e entorno. A mineradora Vale vem se atentando no sentido de 

estudá-las com maior profundidade, visando a atender o Decreto Federal 6640 / 2008 e a 

Instrução Normativa 2 / 2009 do Ministério do Meio Ambiente, no tocante à preservação do 

Patrimônio Espeleológico brasileiro.  O presente trabalho se trata de um desses estudos em que 

se estabelece uma metodologia de campanha geofísica para prospecção das cavidades, em área 

restrita da mineradora, situada no Quadrilátero Ferrífero, mais precisamente, no flanco norte do 

Anticlinal de Mariana (subdomínio da Serra de Antônio Pereira). O flanco, sustentado pelas 

formações ferríferas do Grupo Itabira e recoberto pelo produto de alteração, experimentou 

tectônica extensiva e compressiva, gerando, respectivamente, a estruturação principal na direção 

NW-SE (direção da foliação Sex) e lascas de empurrão do xisto do Grupo Nova Lima. O 

predomínio litológico na área é da canga dos tipos detrítica e estrutural, além do xisto. As 

cavidades desenvolvem-se, principalmente, nos contatos litológicos, zonas onde há o 

favorecimento da percolação de fluidos e dos mecanismos para a formação das mesmas. Assim, 

a metodologia envolve na etapa regional o uso dos métodos aeromagnetométrico (para verificar 

as altas anomalias magnéticas relacionáveis aos litotipos ferríferos, e para estabelecer a análise 

estrutural e estatística dos lineamentos magnéticos, das zonas de maior densidade e 

entrecruzamento dos mesmos, e dos indícios cinemáticos) e aerorradiométrico (para fazer o 

mapeamento geológico e estabelecer os contatos entre litologias, bem como, verificar a parte 

estrutural). Na etapa local, a de detalhamento das cavidades, foi utilizado o método de 

eletrorresistividade, arranjo dipolo-dipolo, submissão dos resultados à inversão matemática, 

apresentação de seções de pseudoprofundidade de resistividade elétrica e elaboração de modelo 

tridimensional. Os resultados de análise regional mostram algumas cavidades ocorrendo nas 

zonas de contato lateral entre litologias, bem como, o grande controle estrutural relacionado à 

ocorrência das cavidades em uma zona de cisalhamento na área. Estas e as demais conclusões 

trazem à luz do conhecimento possiblidades para “alavancar” este estudo, que é um dos 

pioneiros no Brasil, a respeito da espeleologia de cavidades associadas a litotipos ferríferos. 

 

Palavras-chave: espeleologia, cavidades em litotipos ferríferos, canga, magnetometria, 

radiometria, eletrorresistividade. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil has been growing discovery of natural cavities associated with iron rock types in iron 

and around mining areas. The mining company Vale has been paying attention to study it better, 

in order to meet the Federal Decree 6640/2008 and the Instruction 2/2009 of the Ministry of 

Environment, regarding the preservation of the Brazilian Speleological Patrimony. The present 

work deals with one such study that establishes a geophysical prospecting campaign 

methodology to the cavities in restricted area of mining, located in the Quadrilátero Ferrífero, 

more precisely, on the north flank of the Anticlinal de Mariana (subdomain of the Serra de 

Antônio Pereira). The flank supported by iron formations of the Itabira Group, experienced 

extensive and compressive tectonics, which generated, respectively, the main structuring in the 

NW-SE direction (direction of the Sex Foliation), and the thrust splinters of the Nova Lima 

Group shale. The main rocks in area are yoke of detrital and structural types and shale. The 

cavities are developed mainly on lithological contacts, zones where there favoring fluid 

percolation and mechanisms for the formation of the same. Thus, the regional stage, the 

involved methods are the aeromagnetometric (to check the high relatable magnetic anomalies to 

the iron rocks, to establish the structural and statistical analysis of the magnetic lineaments, the 

zones of greater density and intersection between it, and the kinematic indications) and 

aerorradiometric method (to make the geological mapping and establish contacts between rocks, 

as well as verifying the structural part). On the local stage, the detailing of the cavities, we used 

the electrical resistivity method, dipole-dipole array, and submission of the results of 

mathematical inversion, showing pseudo depth sections of electrical resistivity and development 

of three-dimensional model. The regional analysis results show some of the cavities occurring 

in the lateral contact zones between rocks, as well as the major structural control related to the 

occurrence of cavities in a shear zone area. These and other findings bring to light the 

possibilities knowledge to "leverage" the study, which is one of the pioneers in Brazil, about 

caving cavities associated with iron rocks. 

 

Key words: speleology, cavities in the iron rocks, duricrust, magnetometry, radiometry, 

electrical resistivity.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO  

 

No Brasil é recente o conhecimento e é crescente a descoberta de cavidades naturais 

associadas a litotipos ferríferos, em áreas de mineração de ferro e entorno. A legislação 

vigente restringe a atividade mineradora, visto o risco potencial, no que tange à 

intervenção da biota das cavidades e de certos valores, como o arqueológico. De modo a 

atender o Decreto Federal 6640 / 2008 e a Instrução Normativa 2 / 2009 do Ministério 

do Meio Ambiente, no tocante à preservação do Patrimônio Espeleológico brasileiro, 

em que se enquadra a classificação de acordo com o grau de relevância das cavidades a 

partir do nível de importância dos atributos biológicos, físicos e socioeconômicos, 

empresas de mineração e universidades têm desenvolvido diversos estudos para melhor 

entender e conhecê-las.  O presente trabalho trata de um desses estudos.  

 

Em suma, a sistematização desse estudo estrutura-se pelo seguinte: no Capítulo 1 é dada 

uma breve apresentação descrevendo do que se trata o corpo em estudo, a localização e 

as vias de acesso, os objetivos que se desejam alcançar e as devidas justificativas.. O 

Capítulo 2 apresenta a revisão dos tópicos principais no tocante à geologia regional do 

Quadrilátero Ferrífero, embasamento científico dos métodos geofísicos e apresentação 

em linhas gerais acerca às cavidades (modo de ocorrência, características físicas, 

gênese, dentre outros aspectos). O Capítulo 3 descreve os materiais e métodos adotados. 

O Capítulo 4 discorre sobre a geologia local e econômica e apresenta dados de campo. 

O Capítulo 5 trata da apresentação e discussão dos resultados. O Capítulo 6 traz à luz do 

conhecimento a conclusão do estudo, bem como, as recomendações inerentes. 

 

Sabe-se que estas cavidades estão vinculadas, em sentido latu, a formações ferríferas do 

Grupo Itabira (Dorr, 1969) e seus produtos de alteração e de redistribuição sedimentar 

associados, sendo esta uma unidade supracrustal do Quadrilátero Ferrífero. Para 

Oliveira et al. (2011), as denominações comumente usadas, e por vezes conflitantes, 

são: formação ferrífera versus itabirito, minério de ferro versus itabirito / canga e canga 

versus laterita. Considera-se que tais rochas tenham um teor de Fe2O3 acima de 15%. 
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A tipologia de cavidades do Quadrilátero Ferrífero constitui o objeto de investigação 

desse estudo, que abre discussões sobre a melhor metodologia a ser seguida para se 

prospectar as mesmas, respaldando-se na utilização de métodos geofísicos integrados 

aos aspectos geológicos. E em linhas gerais, a metodologia seguida neste trabalho 

constitui, na etapa regional, da utilização dos métodos aeromagnetométrico e 

aerorradiométrico, e na etapa local, do método de eletrorresistividade - EL.  

 

A área em estudo está inserida na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero que, por sua 

vez, está localizada na porção central do estado de Minas Gerais. Trata-se de área de 

proteção da empresa mineradora Vale, que faz parte de um bairro periférico da sede do 

município de Mariana, bairro Morro Santana, localidade também conhecida como 

Gogo. A área compreende 118 hectares, encontra-se na divisa entre os municípios de 

Ouro Preto e Mariana e é limitada a sul pela parte urbanizada do bairro Morro Santana 

(FIGURA 1).  

 

Para fins de atender a uma das etapas do presente trabalho, a de investigação regional, 

considerou-se um limite areal para além da área de proteção mencionada. Assim, esta 

“área extrapolada” é a verdadeira área em estudo, estando inserida entre as coordenadas 

660000m E, 7748500m S e 663000m E, 7750000m S, e na escala de investigação 

1:20.000, o que pode parecer pouco compatível para fins de análise regional, mas foi 

satisfatória no caso em questão. 

 

A MG-129 que constitui o acesso principal, bordeja a Gogo a leste, com acesso a partir 

do km 3 (Mariana sentido Antônio Pereira, na localidade da casa de festas “Porteira de 

Minas”), virando-se à esquerda. A oeste encontra-se uma via rural (estrada de terra) que 

passa pela Serra de Antônio Pereira que também dá acesso a Gogo (Ouro Preto sentido 

Antônio Pereira) por trilhas à direita. 
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FIGURA 1 – Localização e vias de acesso da área em estudo. Adaptado de Wikipédia, Google Maps e 

Google Earth. 

 

1.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

O estado de Minas Gerais encontra-se no domínio do clima tropical marcado por duas 

estações definidas, com média de precipitação de 1.770 mm / ano (médias de 2000 a 

2012) distribuídos em cerca de 1.550 mm de outubro a março (estação chuvosa) e 115 

mm de abril a setembro (estação seca) (Dutra, 2013). De acordo com Guimarães et al. 

(2010), com base em dados oriundos das redes pluviométricas gerenciadas pela Agência 

Nacional das Águas – ANA, a precipitação média anual na região de Mariana é cerca de 

129 
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1.550 mm, considerando o período que vai da década de 80 até 2010. O relevo 

acidentado e posição geográfica condicionam a precipitação. 

 

A região está inserida na bacia hidrográfica do Rio Doce e sub-bacia do Rio do Carmo 

que, por sua vez, é alimentada pelo Córrego do Fundão que flui por um vale profundo 

que limita, a oeste, a área de estudo. Além dele, há o Córrego Canela que deságua 

localmente nesta sub-bacia. 

 

Para Santos (2013 in Piló et al., 2015), os terrenos ferruginosos do Quadrilátero 

Ferrífero encontram-se na zona de transição entre os Biomas Mata Atlântica e Cerrado. 

Entretanto, na área em estudo há dois tipos de vegetação, subtipos dos biomas 

mencionados. Assim, devido ao desenvolvimento da cobertura de canga ferrífera sobre 

o substrato rochoso, a vegetação local, por vezes, é rasteira, pouco densa, de 

desenvolvimento precário; em contraste à vegetação relativamente melhor desenvolvida 

sobre o manto de intemperismo que recobre porções da área.  A FIGURA 2 mostra uma 

zona de contato litológico onde fica nítida a diferença do domínio de ambos os tipos de 

vegetação, parâmetro adotado neste estudo como suporte à prospecção, e também 

observado no trabalho de Messias (2011).  

 

FIGURA 2 - Zona de contato litológico marcada pela diferença dos domínios de vegetação. Na parte 

inferior, nota-se a vegetação “subtipo 1”, sobre a canga, caracterizada por ser rasteira, pouco densa, de 

desenvolvimento precário. E na superior, o “subtipo 2”, sobre o manto de intemperismo, correspondente à 

vegetação melhor desenvolvida com espécies arbóreas de pequeno porte.  

 

Subtipo 2 

Subtipo 1 
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O relevo é fortemente marcado pela erosão diferencial nas litologias distintas e pelos 

aspectos estruturais. Assim, são notórias as grandes escarpas e serras sustentadas por 

litologias relativamente mais competentes ao intemperismo, que é o caso das formações 

ferríferas (Grupo Itabira) e recobertas por seu manto de alteração. As linhas de cristas 

em cotas médias situam-se a 1.200 m de altitude, segundo Baltazar et al. (2005). 

 

O registro estrutural mais marcante no relevo são os cavalgamentos de empurrão 

explicados por Nalini-Jr (1993), que condicionam a direção das escarpas, bem como, 

são responsáveis pelo desenvolvimento de vales bem encaixados profundos, 

alimentados por redes de drenagem caracterizadas pelas ravinas, em litologias 

relativamente menos competentes, os xistos e filitos dos supergrupos Rio das Velhas e 

Minas.  

 

A FIGURA 3 mostra o estilo geomorfológico típico das escarpas, os Hogbacks, 

verificados nos flancos do Anticlinal de Mariana (estrutura regional do Quadrilátero 

Ferrífero onde a área em estudo se encontra) associados a grandes homoclinais. 

 

 

 

FIGURA 3 – Vista de relevo dominado pelos Hogbacks típicos do Anticlinal de Mariana, onde a área em 

estudo se encontra. Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2016). 

 

 

1.3 TRABALHOS ANTERIORES 

 

O mapeamento geológico mais antigo da região é a Folha de Ouro Preto – Antônio 

Pereira, elaborada na década de 1960. Neste trabalho, a área em estudo é caracterizada 
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litologicamente como tendo um único litotipo que a abrange totalmente, a canga 

ferrífera.  As atitudes da foliação local, principalmente, nas bordas da área também são 

discriminadas. Posteriormente, o trabalho de Nalini-Jr (1993) descreve a dinâmica 

estrutural, cujo cenário vincula-se a dois eventos, um extensional e um compressional. 

O extensional foi responsável pela nucleação de estruturas regionais no Quadrilátero 

Ferrífero, gerando uma foliação Sex, a qual controla a topografia dos flancos dessas 

estruturas. O evento compressional gerou cavalgamentos de empurrão que conectaram 

unidades mais antigas às mais recentes, justificando assim, por exemplo, o contato de 

sequências do Grupo Nova Lima às sequências do Grupo Itabira. 

 

Dutra (2013) descreve em linhas gerais a gênese de cavidades naturais associadas a 

litotipos ferríferos. O trabalho abrange as cavidades típicas do Quadrilátero Ferrífero e 

de Carajás. Segundo a autora, os principais processos genéticos identificados são 

erosão, lixiviação, dissolução e biogênese. Piló et al. (2015) fazem abordagem geral e 

bem atualizada do cenário da geoespeleologia de litotipos ferríferos, abrangendo 

aspectos como legislação, modo de ocorrência, idade, gênese e evolução das cavidades. 

Outros trabalhos das Anais da Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE também 

trazem informação relacionada à espeleologia em litotipos ferríferos, como os trabalhos 

de Pinheiro et al. (2015); Queiroz & Santos Júnior (2015); Albuquerque et al. (2015); 

Silva & Santos Júnior (2015) e Rios & Santos Júnior (2015). 

 

Em termos geofísicos, o que se tem de mais concreto na literatura para investigar 

cavidades é a aplicação de métodos elétricos como o EL e eletromagnéticos como o 

Ground Penetrating Radar - GPR integrados à gravimetria. Geralmente, os métodos 

elétricos e eletromagnéticos são utilizados na identificação das cavidades, e a 

gravimetria na delimitação detalhada gerando modelos tridimensionais das mesmas. Por 

outro lado, com a utilização dos métodos elétricos e eletromagnéticos já é possível se 

chegar a resultados razoáveis, a nível de detalhamento geométrico, por meio de técnicas 

de interpolação e inversão matemática de seções geoelétricas do terreno no qual elas se 

encontram. 

 

Como exemplos de trabalhos relacionados à utilização dos métodos apresentados, tem-

se o trabalho de Loke (1999), que utiliza EL (arranjo Dipolo-Dipolo) em cavidades em 

calcário no Texas; Dourado et al. (2001), que adotam EL, GPR e gravimetria no estudo 
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de cavidades em arenito das formações Pirambóia e Botucatu; Silva Junior et al. (2006), 

que aplicam gravimetria e EL – IP em sistema aquífero cárstico no Paraná; Satitpittakul 

et al. (2012), que criam modelos geofísicos elétricos no estudo cárstico na Tailândia; 

Fasane et al. (2012), que utilizam EL na prospecção de vazios que colapsavam o solo 

devido à atividade antrópica de extração subterrânea em Roma; Liberato (2014), que 

aplica EL para identificação de galerias em zona urbana, dentre outros. 

 

Magnetometria e radiometria têm sido aplicadas, principal e respectivamente, na análise 

estrutural e mapeamento geológico. Assim, inúmeros trabalhos vêm mostrando bons 

resultados neste sentido. Carneiro & Barbosa (2008) analisam diversas famílias de 

lineamentos na região de Oliveira por meio de dados magnetométricos aerolevantados. 

Este tipo de análise também é feita por Queiroz (2012) que, além disso, aplica 

radiometria para mapear geologicamente a região de Mirabela, onde se concentram 

mineralizações associadas a litotipos máficos e ultramáficos. No trabalho de Carvalho 

(2006), as interpretações das estruturas geradas por radiometria e magnetometria 

mostram que as mineralizações de esmeralda na região a nordeste do Quadrilátero 

Ferrífero ocorrem em áreas falhadas, principalmente ligadas às bordas da zona de 

cisalhamento.  

 

Inúmeros trabalhos de conclusão de curso em Engenharia Geológica, na área de 

Geofísica, defendidos na Universidade Federal de Ouro Preto e orientados pela 

professora de geofísica Dra. Maria Sílvia Carvalho Barbosa, registram a aplicação dos 

dois métodos anteriores, principalmente, com a análise de dados aerolevantados. Por 

exemplo, Nascimento e Silva (2013) analisa o AZ125º na região do Triângulo Mineiro; 

Teixeira (2013) estuda o noroeste do Quadrilátero Ferrífero; Pereira (2014) investiga, 

por magnetometria, os lineamentos na Formação Serra Geral na prospecção de reservas 

hídricas na Bacia do Paraná; dentre outros. 

 

 

1.4 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

Integrar os métodos geofísicos magnetométrico, radiométrico e EL juntamente a 

aspectos genéticos como os controles litológico-estrutural e geomorfológico para 

prospectar as cavidades é o objetivo principal. Assim, foi adotada uma metodologia, 
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respaldada por base geológico-geofísica para resgatar desde a análise regional até a 

investigação pontual em detalhes das cavidades. 

 

Os objetivos específicos são: realizar a análise estrutural da área e determinar a zona de 

maior densidade de lineamentos e os mesmos se entrecortando por meio da 

magnetometria, comparando-os aos dados estruturais de campo; realizar o mapeamento 

geológico pela caracterização de radiofáceis; determinar a natureza da sequência do 

Grupo Nova Lima pela interpretação do canal de tório, bem como, as idades relativas 

das sequências na área pela interpretação das razões U/K, U/Th e Th/K; analisar a 

geologia econômica pelo histórico de pesquisa e explotação mineral e pela análise do 

Fator F; integrar os métodos magnetométrico e radiométrico para estabelecer a 

estratégia de caminhamento ao campo para encontrar as cavidades; e elaborar modelos 

bi e tridimensional de eletrorresistividade para caracterizar a geometria de cavidade e 

compará-los ao material cedido pela mineradora Vale. 

 

São poucos os estudos acerca às cavidades naturais não-carbonáticas no Brasil. Até 

então, o foco dos estudos seguia uma tendência geral na investigação de cavidades 

carbonáticas. Contudo, visto a frequente ocorrência de cavidades naturais em litotipos 

ferríferos em áreas de mineração e entorno, torna-se imprescindível a identificação das 

mesmas para determinação do grau de relevância em relação aos quesitos ambientais 

legais, bem como, para redução da exposição direta de pessoal, contribuindo em prol da 

segurança. Por outro lado, do ponto de vista científico, é uma contribuição razoável, 

uma vez que se trata de um dos trabalhos de prospecção pioneiros no país, valorizando a 

integração de métodos geofísicos ao campo da espeleologia. 

 

Ainda em termos de justificativa, é conveniente lembrar a tamanha importância da 

Geofísica Aplicada como suporte às geociências. Tem sido frequente, principalmente no 

exterior, os resultados positivos alcançados no sentido de otimizar dois 

empreendimentos colossais, a indústria da mineração e a petrolífera. Um dos temas que 

foram mais discutidos no I Workshop de Geofísica da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, em 2016, foi a conscientização de saber como aplicar a 

Geofísica de maneira sensata. Isto não significa pensar em substituir a sondagem por 

levantamentos geofísicos, mas sim reduzir o contingente de furos de sonda, por causa 
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do direcionamento que estes levantamentos oferecem se aplicados adequadamente em 

função do contexto geológico em questão. 

 

Analogamente, não é pensar em restringir um ou mais métodos para determinada 

aplicação. Por exemplo, a microgravimetria é um método usual na investigação de 

cavidades, sendo um método bastante eficaz na literatura (ver SEÇÃO 1.2). Todavia, 

isto não exclui sua integração a outros métodos como os elétricos ou eletromagnéticos, 

ou até mesmo sua substituição por eles, dependo de alguns parâmetros como a escala de 

trabalho, pois dependo da escala, seria inviável aplicar a microgravimetria e viável a 

utilização dos outros métodos mencionados mesmo não gerando resultados com 

resolução em tão boa qualidade quanto o gravimétrico. 

 

A justificativa maior é a economia de tempo e dinheiro na tentativa de sair à busca das 

cavidades em campo, evitando prospectá-las “às cegas”. A questão é pensar em uma 

sistematização que possa deixar em aberto ideias para elaboração de outras 

metodologias, deixando claro o dinamismo, flexibilidade e possibilidade que o bom uso 

da Geofísica é capaz de oferecer. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL  

 

O Quadrilátero Ferrífero se trata de região montanhosa, de grande beleza natural e rica 

em depósitos minerais. O nome resulta da abundância de formações ferríferas e jazidas 

de minério de ferro, contidas em uma área, aproximadamente, retangular em mapa, 

definida pela orientação de um conjunto de serras, as quais representam grandes 

estruturas dobradas, do tipo sinclinal e homoclinal. As serras alinhadas são bem visíveis 

em imagens de satélites (Uhlein & Noce, 2012). O Quadrilátero Ferrífero ocupa uma 

área de, aproximadamente, 7.190 km
2 

na porção central do Estado de Minas Gerais, 

encontrando-se, parcialmente, inserido no extremo sudeste do cráton do São Francisco 

(Almeida, 1977) e, parcialmente, na Faixa Móvel de Dobramentos Araçuaí (Almeida, 

1977), de idade brasiliana (Reis et al., 2002). A FIGURA 4 mostra o posicionamento da 

área em estudo no Quadrilátero Ferrífero. 

 

 

FIGURA 4 – Localização da área em estudo no Quadrilátero Ferrífero. Adaptada dos mapas geológicos 

de Minas Gerais (CODEMIG, 1995) e do Quadrilátero Ferrífero (Baltazar & Zuchetti, 2005). 
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As serras são grandes altos estruturais cujo controle litológico, estrutural e 

geomorfológico é indicativo dos depósitos ferríferos. Além disso, outro fator de 

contribuição relevante à mineralização do ferro é o condicionamento climático, em que 

o predomínio de altos índices pluviométricos típicos do clima tropical, favorecem o 

enriquecimento residual do minério de ferro em detrimento à intensa lixiviação da sílica 

SiO2. Assim sendo, consultando-se o Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM, é notório o elevado número de requerimentos seja para pesquisa mineral ou 

para concessão de lavra de empresas do ramo no Quadrilátero Ferrífero. O endereço 

virtual traz as informações - http://www.dnpm.gov.br/acesso-a-informacao/estatisticas. 

 

 

2.1.1 Litoestratigrafia 

 

As cavidades naturais em litotipos ferríferos do Quadrilátero Ferrífero estão associadas 

às suas unidades supracrustais. Dessa forma, segundo Roeser & Roeser (2010), elas 

estão assentadas sobre o embasamento cristalino composto por gnaisses tonalítico-

graníticos de idade arqueana (>2,7 Ga). Contudo, são reconhecidas três sucessões de 

rochas supracrutais no Quadrilátero Ferrífero. A primeira é do tipo greenstone belt de 

idade arqueana (Carneiro et al., 1998), Supergrupo Rio das Velhas. A segunda, 

Supergrupo Minas; e a terceira, Grupo Itacolomi que exibem rochas supracrustais 

paleoproterozoicas (Dorr, 1969; Machado et al., 1996; Alkmim & Marshak, 1998). A 

FIGURA 5 mostra a estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero, segundo Alkmim & 

Marshak (1998). 

 

 

Supergrupo Rio das Velhas 

 

O Supergrupo Rio das Velhas é constituído por rochas metavulcânicas e 

metassedimentares (Derby, 1906 – Série Rio das Velhas), sendo definidas em duas 

unidades estratigráficas por Dorr (1969): os grupos Nova Lima, na base; e Maquiné, no 

topo. Mais tarde, o Grupo Maquiné foi subdividido em Formação Palmital (inferior) e 

Casa Forte (superior).  
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De acordo com Ladeira (1980), as rochas do Grupo Nova Lima são caracterizadas como 

uma sequência do tipo greenstone belt, compartimentando-se, da base para o topo, em 

unidades: metavulcânica, metassedimentar química e metassedimentar clástica. Para 

Uhlein & Noce (2012), no Grupo Nova Lima destacam-se rochas ultrabásicas, como 

metaperidotitos, serpentinitos e básicas, como o basalto. A unidade de topo do 

Supergrupo Rio das Velhas, o Grupo Maquiné, é constituído por quartzitos, 

metaconglomerados e filitos subordinados. 

 

FIGURA 5 – Coluna litoestratigráfica do Quadrilátero Ferrífero, segundo Alkmim & Marshak (1998). 
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Supergrupo Minas 

 

O atual Supergrupo Minas, definido por Derby (1906) como “Série Minas”, foi 

interpretado por ele como sendo coberturas plataformais metassedimentares, sendo 

subdividido, da base para o topo, nos grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba. 

Atualmente, a sequência litoestratigráfica segue da base para o topo, os grupos Caraça, 

Itabira, Piracicaba e Itacolomi, os quais serão descritos a seguir. 

 

Grupo Caraça – este grupo foi definido por Dorr et al. (1957) como sendo constituído 

pelo quartzitos, filitos e conglomerados da Formação Moeda, intitulado como 

“Formação” por Wallace (1958), e xisto, filito, chert e hematita da Formação Batatal, 

intitulado como “Formação” por Maxwell (1958). 

 

Grupo Itabira - este grupo foi subdividido por Dorr (1969) em duas formações da base 

para o topo: Cauê e Gandarela. A Formação Cauê é constituída por itabiritos (lentes de 

hematita compacta e pulverizada e zonas manganesíferas) e a Formação Gandarela é 

formada por itabiritos dolomíticos, filitos dolomíticos argilosos, dolomito, 

metacalcários manganesíferos e mármore localmente, zonas manganesíferas e ferríferas. 

 

Grupo Piracicaba - este grupo subdivide-se em quatro formações, da base para o topo: 

Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho caracteriza-se 

por filitos prateados, quartzitos ferruginosos e lentes de dolomito. A Formação Fecho 

do Funil apresenta filitos dolomíticos e argilosos, além de mármores de coloração 

acastanhada à avermelhada, com granulação fina a grossa. A Formação Taboões é 

constituída por quartzito cinza-claro, friável, localmente manganesífero e com 

granulação fina a muito fina. A Formação Barreiro é representada por filitos grafíticos e 

filitos com colorações diversas (Dorr, 1969).   

 

Grupo Itacolomi – Guimarães (1931) definiu a Série Itacolomi como uma unidade que 

está discordantemente sobre os sedimentos da Série Minas. Atualmente esta série é 

denominada Grupo Itacolomi e, segundo Dorr (1969), é representado por quartzitos, 

quartzitos conglomeráticos e lentes de conglomerado com seixos de itabirito, filito, 

quartzito e quartzo de veio, depositados em ambiente litorâneo ou deltaico. Para  
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Coberturas sedimentares meso e cenozoicas / cangas ferríferas 

 

Coberturas sedimentares recentes e processo de limonitização se referem a coberturas e 

redistribuições sedimentares cenozoicas oriundos da atividade da Neotectônica. Para 

Hasui (1990), a plataforma brasileira foi afetada em toda sua extensão por deformações 

tectônicas cenozoicas que aproveitaram linhas de fraqueza preferenciais herdadas de 

eras geológicas anteriores, resultando em uma compartimentação neotectônica de 

unidades delimitadas por descontinuidades crustais resultantes da reativação.  

 

Ressalta-se que devido ao favorecimento do clima que governa o Quadrilátero Ferrífero, 

há um intenso processo de limonitização que, por sua vez, se mostra bastante 

pronunciável aos litotipos do Grupo Itabira, formando extensas coberturas de cangas 

ferríferas. 

 

Para Dorr (1964), a canga do Quadrilátero Ferrífero tem sua gênese relacionada à 

dissolução do ferro pelo intemperismo e precipitação durante as secas, fenômeno 

responsável pela cimentação dos detritos provenientes de fontes que seriam as rochas da 

Formação Cauê, o que inclui itabiritos e minério com alto teor de hematita e, por vezes, 

filito e quartzito, rochas em contato com as formações ferríferas. A esse tipo de canga 

dá-se o nome de canga detrítica. As espessuras médias são de 2 a 10m, de acordo com 

Timo et al. (2015). Dorr (1969) define ainda mais três tipos de canga: estrutural, rica e 

química. A canga estrutural seria a definição do itabirito intemperizado. A rica seria 

aquela cujos detritos seriam hematititos com teor Fe >64%. E a canga química teria na 

sua constituição alto conteúdo de limonita e pouco de detritos. Assim, adota-se no 

presente estudo a terminologia definida por este autor.  

 

Dutra (2013) resume que a gênese das cangas do Quadrilátero Ferrífero está relacionada 

a mais de um evento, considerando os vários ciclos de glaciações (na verdade, reflexos 

das glaciações no Hemisfério Norte no Tempo Geológico mais recente), desertificações, 

expansão e retração de florestas, oscilação entre fases secas e úmidas, o que geraria 

fácies (periodos de deposição) distintas entre elas. Para Maurity (1995), a alternância de 

períodos de saturação e de estagnação da água, com períodos de percolação, controlado 

por mudanças climáticas sazonais, desempenhou papel relevante na destruição dos 
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minerais, sobretudo dos ferrosos, devido às variações nas condições de oxidação do 

meio laterítico. 

 

Tricart (1961 in Varajão, 1988) data as cangas do Sinclinal Gandarela como tendo idade 

cretácica e pliocênica. Monteiro et al. (2014) datam a dissolução e reprecipitação de 

goethita há 48,1 ± 4,8 Ma (método U-Th/He) até o presente. E ainda, 30% das amostras 

analisadas por eles, apresentaram idades inferiores a 2 Ma, indicando também cangas do 

Quaternário. 

  

 

2.1.2 Arcabouço estrutural, metamorfismo e evolução geológica 

 

Segundo Almeida & Hasui (1984), o Quadrilátero Ferrífero está situado na borda 

meridional do Cráton São Francisco, sendo influenciado por cinturões de cisalhamento 

de idade Brasiliana, representados pelas faixas Araçuaí, a leste, e Alto Rio Grande, ao 

sul.   

 

O arcabouço estrutural é caracterizado por inúmeras dobras e lineamentos que estão 

relacionados aos sinclinais, anticlinais e homoclinais que compõem grandes estruturas 

regionais, e que inclusive, associam-se a grandes depósitos minerais. No trabalho de 

Endo (1988) há uma análise mais detalhada destas estruturas. 

 

A grande estrutura regional relacionada à área de estudo é o Anticlinal de Mariana. 

Alkmim & Marshak (1998) postularam a arquitetura de domos e quilhas, a qual pode 

estar relacionada à origem dessa estrutura, bem como, de outras estruturas do 

Quadrilátero Ferrífero. Segundo os autores, um evento tectônico de 2,7 a 2,6 Ga, que 

marca um plutonismo intermediário nas rochas do Supergrupo Rio das Velhas seria o 

causador da geração dessas estruturas regionais. 

 

Nalini Jr. (1993) admite dois eventos tectônicos no Quadrilátero Ferrífero atribuídos a 

esta estrutura: um extensional e um compressional subsequente. O evento extensional 

foi caracterizado pelos dobramentos regionais do Anticlinal de Mariana por dobras (Fex) 

parasíticas, pela foliação (Sex) paralela ao acamamento e fraturas de tração preenchidas 

por veios. Este evento promoveu o soerguimento do embasamento da região e o 
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arqueamento das seqüências supracrustais dos supergrupos Rio das Velhas e Minas. O 

evento compressional caracteriza-se por um transporte tectônico de leste para oeste e é 

representado por três fases deformacionais: D1 (dobramentos e cavalgamentos), D2 

(crenulação, dobras abertas com eixo EW e falhas direcionais, aproximadamente, EW); 

e D3 (crenulação, dobras abertas ortorrômbicas ou monoclínicas vergentes para E, e 

fraturamento EW e NE). 

 

Quanto ao metamorfismo no Quadrilátero Ferrífero, Dorr (1964) sugere que as 

variações do tamanho do grão de quartzo na formação ferrífera seria função do 

metamorfismo, e assim denotou que na parte leste do Quadrilátero Ferrífero o grau 

metamórfico, mais elevado, atingiu a fácies almandina-anfibolito e que nas partes 

central e oeste, as rochas encontram-se sob a fácies xisto verde. Herz (1978) admite um 

aumento no grau metamórfico para Sul e para Leste, tendo proposto cinco eventos 

termais tendo o último ocorrido à cerca de 500 Ma, acompanhado por 

retrometamorfismo. Este autor sugere que o aumento de grau metamórfico na formação 

ferrífera é refletida pela mudança de hematita para hematita especular.  

 

No tocante à evolução geológica, o acervo geocronológico do Quadrilátero Ferrífero 

permite, com razoável precisão, posicionar temporalmente a sedimentação do Sg. Minas 

entre 2.580 Ma (base da Formação Moeda) e 2.050 Ma (topo do Grupo Sabará). É 

possível relacionar as fases de sedimentação com eventos de movimentação tectônica 

vertical (extensional), a exemplo das discordâncias basais Moeda, Cercadinho ou 

compressional do Sabará, aproximadamente datadas em 2.580, 2.400 e 2.150 Ma. 

Períodos de sedimentação plataformal com formação de precipitados químicos (das 

formações Cauê, Gandarela e Fecho do Funil), coincidem com períodos de menor 

frequência de datações de zircões detríticos, o que também implica em estabilidade 

crustal (Renger et al. 1994). 
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2.2 MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

A seguir são descritos sucinta e separadamente os três métodos geofísicos utilizados, de 

forma a explicitar os conceitos básicos, para se ter entendimento claro do tópico 

posterior “CAPÍTULO 4”. Assim como em outros métodos geofísicos, o objetivo é 

investigar os contrastes laterais e verticais das propriedades físicas específicas das 

rochas. 

 

 

2.2.1 Magnetometria 

 

Conceitos básicos 

 

Conforme Kearey et. al (2009), o método magnetométrico consiste em investigar a 

geologia baseando-se nas anomalias do campo magnético da Terra resultantes das 

propriedades magnéticas das rochas em subsuperfície. Assim sendo, é necessária a 

revisão de alguns conceitos do eletromagnetismo, como campo magnético, 

magnetização induzida, força de magnetização e susceptibilidade magnética. 

 

A Terra se comporta como um grande ímã ou barra magnética por onde se desenvolve 

um fluxo magnético que flui de uma extremidade (polo) para outra. Assim, uma barra 

magnética livremente suspensa alinha-se ao campo magnético da Terra, apontando para 

o Polo Norte Magnético que, por sua vez, é balanceado pelo Polo Sul Magnético. 

Entretanto, quando um material é colocado num campo magnético, ele pode adquirir 

uma magnetização na direção do campo. Esse fenômeno é chamado de magnetização 

induzida Ji e resulta do alinhamento dos dipolos elementares dentro do material na 

direção do campo (FIGURA 6). Ela depende da susceptibilidade magnética, que é uma 

propriedade física específica do material, que inclusive, é a propriedade da rocha 

investigada no método magnetométrico. Outra grandeza que está diretamente 

relacionada a este fenômeno é a força de magnetização H (Telford et al., 1990; Kearey 

et. al, 2002; Kearey et. al., 2009). O campo magnético B em razão de um polo de 

intensidade m a uma distância r do mesmo é definido como sendo a força exercida sobre 

uma unidade de polo positiva naquele ponto. Além disso, consideram-se µ0 e µR que 
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são, respectivamente, as permeabilidades magnéticas no vácuo e relativa (Equação 1). 

Outra forma de expressar o campo magnético é a Equação 2, em termos das 

intensidades da magnetização induzida Ji e da força de magnetização H, que se 

relacionam entre si e pela susceptibilidade magnética k através da Equação 3 (Kearey et. 

al., 2009). A unidade padrão de medida do campo magnético em levantamentos 

magnetométricos é o nanotesla (nT). 

 

FIGURA 6 – Representação da magnetização induzida Ji produzida pelo alinhamento dos dipolos 

elementares, segundo a orientação do campo magnético externo B. Fonte: Kearey et al. (2002). 

 

B = µ0m / 4πµRr².                                                                                              Equação 1 

 

B = µ0H + µ0 Ji.                                                                                                                                                      Equação 2 

 

Ji  = kH.                                                                                                                Equação 3 

 

De acordo com Kearey et al. (2002), os materiais podem ser classificados de acordo às 

suas respostas em termos de intensidade de magnetização e susceptibilidade magnética, 

quando influenciados por campo magnético externo. Materiais diamagnéticos quando 

submetidos a um campo magnético apresentam campo magnético contrário a ele, de 
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forma que a susceptibilidade é fraca e negativa. São substâncias diamagnéticas: o 

bismuto, o cobre, a prata, o chumbo, etc. Materiais paramagnéticos respondem ao 

campo externo, apresentando um campo no mesmo sentido dele, de forma que a 

susceptibilidade é positiva, mas ainda fraca. São materiais paramagnéticos: o alumínio, 

o magnésio, o sulfato de cobre, etc. Nos materiais ferromagnéticos, mesmo na ausência 

de campo externo, produzem magnetização espontânea muito forte e apresentam 

susceptibilidade magnética muito alta. São substâncias ferromagnéticas somente o ferro, o 

cobalto, o níquel e as ligas que são formadas por essas substâncias. Nos materiais 

antiferromagnéticos, como o cromo e o manganês, não há efeito magnético externo. Por 

fim, os materiais ferrimagnéticos podem exibir forte magnetização espontânea e alta 

susceptibilidade, bem como, abrangem os tipos comuns de rochas. A magnetita é um 

mineral que representa o tipo de material ferrimagnético. 

 

No tocante à magnetização das rochas outro assunto importante é o conceito de 

magnetização remanente. Quando campos mais fortes são aplicados aos grãos, as 

paredes dos domínios magnéticos se abrem irreversivelmente através de pequenas 

imperfeições no grão, de forma que aqueles domínios magnetizados na direção do 

campo são permanentemente alargados. A magnetização herdada, que permanece após a 

remoção do campo aplicado, é conhecida como remanescente ou permanente Jr. 

Magnetização remanescente primária é adquirida durante a solidificação de rocha ígnea 

abaixo da temperatura Curie (limite de temperatura para que o material mantenha-se 

ferromagnético. Acima dela, um material deixa de ser ferromagnético e passa a ser 

paramagnético) de seus minerais magnéticos (magnetização termorremanescente) e 

durante a sedimentação, onde as partículas magnéticas se alinham ao campo magnético 

da Terra (magnetização remanescente detrítico). Magnetizações remanescentes 

secundárias são impressas nas rochas, quando os minerais magnéticos das mesmas 

experimentam recristalização ou crescem durante a diagênese ou o metamorfismo 

(magnetização remanescente química). A magnetização remanescente pode se 

desenvolver lentamente numa rocha dentro de um campo magnético ambiente, quando 

os domínios de magnetização relaxam na direção do campo (magnetização 

remanescente viscosa) (Kearey et. al., 2009). 
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Segundo os autores, as magnetizações induzida e remanescente geram uma 

magnetização resultante J, cuja magnitude controla a amplitude da anomalia magnética 

e sua orientação influencia a forma da mesma (FIGURA 7). 

 

FIGURA 7 – Representação vetorial das componentes de magnetização induzida Ji, remanescente Jr e 

total Jt. Fonte: Kearey et al. (2002). 

 

As rochas devem seu caráter magnético à proporção de minerais magnéticos que as 

contêm. De longe, o mineral magnético mais comum é a magnetita. A FIGURA 8 

mostra um histograma que ilustra as susceptibilidades dos tipos de rocha mais comum. 

Entretanto, as causas comuns de anomalias magnéticas incluem diques, soleiras e fluxos 

de lava falhados, dobrados ou truncados, intrusões de maciços básicos, embasamentos 

de rochas metamórficas e corpos de minério de magnetita. As anomalias podem variar 

de dezenas de nT a milhares de nT (Kearey et. al., 2002). Cabe ressaltar, que a 

percolação de fluidos por falhamentos e juntas em geral podem deixar registradas 

magnetizações responsáveis pela geração de anomalias relacionadas a tais lineamentos. 

 

FIGURA 8 – Histograma mostrando os valores médios e intervalos de susceptibilidadede tipos de rochas 

mais comuns. Fonte: Kearey et al. (2002). 
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Segundo Kearey et. al., (2009), revisando as componentes geomagnéticas, tem-se o 

vetor campo total B, suas componentes vertical Z e horizontal H, sua inclinação I, e a 

declinação D que é ângulo horizontal entre o norte magnético e o norte geográfico 

(FIGURA 9). 

 

FIGURA 9 – Representação das componentes geomagnéticas. Fonte: Kearey et al. (2002). 

 

As anomalias magnéticas causadas por rochas são superpostas ao campo geomagnético, 

variando em amplitude e em direção. Entretanto, considerando uma anomalia 

superimposta ao campo terrestre, tem-se uma mudança ΔB na intensidade do vetor 

campo total B. A anomalia produz uma componente vertical ΔZ e uma componente 

horizontal ΔH segundo um ângulo α com H (FIGURA 10). A parte de ΔH na direção de 

H, chamada ΔH’, contribuirá para a anomalia, segundo a Equação 4, que relaciona a 

variação da intensidade do campo magnético como sendo a soma de senos e cossenos 

das contribuições das componentes vertical e horizontal do campo magnético alterado 

pela superimposição da anomalia. (Kearey et. Al., 2009). 
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FIGURA 10 – Representação vetorial do campo geomagnético com uma anomalia magnética 

superimposta. Adaptada de Kearey et al. (2002). 

 

ΔB = ΔZ sen I + ΔH cos I cos α.                                                                        Equação 4 

 

 

Instrumentos e correções dos levantamentos magnetométricos 

 

Os levantamentos magnetométricos podem se dá via terrestre, marinho ou aéreo. Os 

equipamentos necessários são os magnetômetros, acompanhados por GPS e bússola 

para orientação e determinação da posição. Magnetômetros são equipamentos que 

medem as componentes magnéticas Z, H, e mais comumente, o campo magnético local 

B. Kearey et. al. (2009) citam três tipos principais: fluxgate, de prótons ou de precessão 

nuclear e o de bombeamento óptico. 

 

Correções se fazem necessárias para se obter a redução de observações magnéticas no 

tocante à mensuração das anomalias sem interferência de alguns efeitos locais que 

podem influenciar o campo magnético observado. São elas: correção da variação diurna 

e correção geomagnética (redução do IGRF), que serão descritas sucintamente a seguir, 

segundo Kearey et. al. (2009). 

 

A variação diurna consiste na variação do campo magnético ao longo do dia, que resulta 

do campo magnético induzido pelo fluxo de partículas carregadas dentro da ionosfera 

em direção aos polos magnéticos. A correção é feita pela leitura periódica durante o dia 

em estação base fixa. As diferenças observadas nas leituras da base são, então, 
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corrigidas entre as leituras nas estações ocupadas durante o dia, de acordo com seu 

horário de observação. 

 

Outra correção, a correção geomagnética, possui como um de seus atributos, o de 

remover o efeito de um campo magnético de referência dos dados de levantamento. A 

correção mais rigorosa deste tipo é o uso do IGRF que, por sua vez, é bastante 

complexo, pois leva em consideração certos critérios complexos como a variação 

secular que mensura, por exemplo, o efeito da gradual rotação do polo norte magnético 

ao redor do polo geográfico. 

 

Por fim, as correções de terreno e de elevação não são necessárias, pois o gradiente 

vertical do campo magnético terrestre é relativamente baixo, na ordem de 10
-2

 nT / m. 

 

 

Processamento dos dados e interpretação das anomalias magnéticas 

 

Feitas as correções inerentes aos dados medidos em campo, o próximo passo é o 

processamento dos dados em softwares geofísicos específicos, objetivando-se a geração 

de grids e posteriores mapas magnéticos temáticos diversos. O mapa inicial é o campo 

magnético anômalo, que, por sua vez, trata-se de um mapa magnético dipolar. A partir 

daí, efetuam-se filtragens para realçar as anomalias que o operador necessita investigar. 

Assim sendo, é possível realçar anomalias mais profundas ou mais rasas, direções 

preferenciais de lineamentos geológicos, delimitação de corpos de minério, dentre 

outros. Matematicamente, as filtragens são derivações das funções relacionadas ao 

campo magnético anômalo. As filtragens expõem informações qualitativas e 

quantitativas. A TABELA 1 descreve tipos de filtragem conforme Silva & Barbosa 

(2011 in Neves, 2014). 
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TABELA 1 – Tipos e finalidades dos filtros aplicados no método magnetométrico, conforme Silva & 

Barbosa (2011 in Neves, 2014). 

 

 

A interpretação dos mapas magnetométricos é feita integrando-os em ambientes de 

edição gráfica como o GIS, onde se delimita os limites do contraste de susceptibilidade 

magnética das rochas. Adicionalmente, pode se interpretar lineamentos magnéticos 

desenhando linhas nas mudanças bruscas de susceptibilidade, indicando lineamentos 

geológicos. Para isso, é analisado mapa por mapa que, uma vez georreferenciados, 

permitem de forma integrada a interpretação. 

 

 

2.2.2 Radiometria 

 

Conceitos básicos 

Antes de se definir radiometria, ressalta-se que elementos cujos núcleos atômicos 

contêm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons são chamados 

isótopos, podendo ser estáveis ou instáveis. Neste último caso, se desintegram 

espontaneamente para formar outros elementos, emitindo radiação de três tipos: 

partículas alfa, partículas beta e raios gama. Dos três, os raios gama, pelo fato de serem 

diferentes dos outros, emitindo pura radiação eletromagnética liberada de núcleos 

excitados durante as desintegrações, podem ser facilmente detectados até pelos 

aerolevantamentos radiométricos (Kearey et al., 2009). 
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Radiometria, também conhecida por gamaespectometria, é o método geofísico no qual 

se investiga, em superfície, os contrastes laterais de rochas distintas pela variação de 

três isótopos principais (elementos de maior interesse de exploração radiométrica), 

urânio (
238

U), tório (
232

Th) e potássio (
40

K), cuja propriedade a se analisar é a emissão 

natural de raios gama pelos mesmos. O campo de aplicação da radiometria inclui a 

pesquisa de depósitos radioativos, depósitos não-radioativos associados a elementos 

radioativos e o mapeamento geológico. (Telford et al., 1990; Kearey et al., 2002; 

Milson, 2003).  

 

A FIGURA 11 mostra um diagrama ternário ilustrando as abundâncias relativas de 
238

U, 

232
Th e 

40
K em diferentes tipos de rochas. Contudo, conforme Kearey et al. (2009), a 

natureza do mineral em que o isótopo é encontrado é irrelevante para fins de detecção, 

pois as técnicas de prospecção localizam o próprio elemento. A TABELA 2 mostra os 

principais minerais radioativos e suas respectivas ocorrências na constituição de 

diferentes tipos de rochas. 

 

 

FIGURA 11 – Abundâncias relativas de elementos radioativos em diferentes tipos de rochas. Fonte: 

Kearey et al. (2002). 
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TABELA 2 – Principais minerais radioativos. Fonte: Telford et al. (1990). 

 

 

 

Instrumentos e correções dos levantamentos radiométricos 

 

Os instrumentos de medição de radioatividade mensuram o número de contagem de 

cintilações num período fixo de tempo (Kearey et al., 2009). O conteúdo de 

radioelementos nas rochas nesse estudo é mensurado em cintilações por segundo – cps. 

 

Kearey et al. (2009) mencionam quatro instrumentos de medição de radiação: contador 

Geiger, cintililômetro, espectrômetro de raios gama e medidor de emanações de 

radônio. 

 

Acerca das correções feitas neste método, a correção de stripping se faz necessária para 

a conversão das taxas de contagem dos canais de Th, U e K em concentrações destes 

elementos nas rochas, determinando assim, as taxas líquidas de contagem dos elementos 

em cada canal específico sem a influência das outras contagens (Grasty et al., 1991). 
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Outra correção é a correção de tempo morto. Os espectrômetros necessitam de um 

tempo finito para processar cada pulso do detector. Quando um pulso está sendo 

processado, todos os outros pulsos que chegam são automaticamente rejeitados. O 

tempo de contagem total disponível é então reduzido por um tempo usado para 

processar todos os pulsos (tempo morto). O tempo durante o qual o espectrômetro está 

recebendo pulsos é o ‘’tempo vivo’’. O tempo morto é então a diferença entre o tempo 

de acumulação e o tempo vivo. A correção é normalmente pequena, mas pode ser 

significativa em áreas de alta radioatividade (Silva, 2007). 

 

A correção de radônio atmosférico objetiva distinguir a influência deste elemento na 

atmosfera das fontes de radiação terrestre. O procedimento de calibração para estimativa 

do espectro da aeronave e o espectro cósmico é feito pela soma dos componentes da 

aeronave (constante) e a componente cósmica (radiação de fundo, a denominada 

radiação por radônio atmosférico, Silva, 2007). 

  

 

Processamento dos dados e interpretação das anomalias radiométricas 

 

As imagens dos canais de K, U, Th e contagem total (radiométrica) permitem estudar a 

importância relativa e qualificar as respostas energéticas dos raios gama no espectro 

total de energia para cada ponto medido. Lembrando que a média para abundância 

crustal destes elementos é de 2% para o K, 2,7 ppm para o U e 8,5 ppm para o Th, e que 

as energias dos raios gama de interesse geológico variam entre 0,2 e 3 MeV, 

equivalentes a comprimentos de onda de aproximadamente 3 x 10
-10 

cm e frequência de 

cerca de 3 x 10
19

 Hz. As composições ternárias RGB (K : Th : U) e CMY (K : Th : U) 

são uma forma de integrar as respostas geradas através dos canais K, Th e U, devido a 

suas peculiaridades e assinaturas produzidas por combinações das cores primárias (RGB 

– K em vermelho: Th  em verde: U em azul e  CMY – K  em ciano: Th  em magenta: U  

em amarelo). Desta forma, pode-se mapear diferentes unidades gamaespectrométricas e 

suas estruturas associadas e representar a litodiversidade na área de interesse (Queiroz, 

2012). 

 

Outra questão importante de interpretação é a relação entre a argilosidade das rochas 

com seu conteudo radioativo. Assim, a retenção de cátions radioativos nas argilas se 
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deve a sua capacidade de troca catiônica (CTC, e.g. Costa et al., 1999 in Ferreira et al., 

2010). Os minerais de argila são responsáveis por duas fontes principais de 

radioatividade: potássio e tório (Ellis & Singer, 2008 in Ferreira et al., 2010). Em 

virtude da CTC, os minerais de argila retêm elementos-traço como o tório, insolúvel e 

de mobilidade baixa. Ao passo que, o urânio, por apresentar solubilidade alta, é 

facilmente transportado das argilas e fixado em matéria orgânica, cuja CTC é 

significativamente maior que a das argilas (e.g. Becegato & Ferreira, 2005).  

 

 

2.2.3 Métodos elétricos – EL 

 

Conceitos básicos 

 

Alguns métodos de levantamento elétrico fazem uso de campos dentro da Terra, 

enquanto outros requerem a introdução no solo de correntes geradas artificialmente, que 

é o caso do método EL. Utilizando correntes diretas ou correntes alternadas de baixa 

frequência, os métodos elétricos investigam as propriedades de subsuperfície (Kearey et 

al., 2009). 

 

O método EL consiste em investigar, em subsuperfície, a resistividade aparente das 

rochas, analisando os contrastes verticais e laterais desta propriedade nas mesmas. 

Assim, ao método é inerente saber que a resistividade de um material é definida como a 

resistência em ohms entre as faces opostas de um cubo unitário do material. Para um 

cilindro condutor de resistência δR, comprimento δL e área de seção transversal δA 

(FIGURA 12), a resistividade ρ é dada pela Equação 6. A corrente elétrica I, a diferença 

de potencial V e a resistência elétrica R são relacionadas pela Equação 7, onde δV/δL é 

o gradiente de potencial através do cubo unitário (em v/m) e i é a densidade de corrente 

(em A/m²). As duas equações vinculam-se ao fluxo de corrente elétrico pelo solo 

(Kearey et al., 2009). 
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FIGURA 12 – Representação dos parâmetros usados na definição de resistividade. Fonte: Kearey et al. 

(2002). 

 

Ρ = δRδA / δL.                                                                                                    Equação 6 

 

δV/δL = -ρI/δA = -ρi.                                                                                          Equação 7 

 

Certos minerais conduzem eletricidade via passagem de elétrons, mas a maior parte dos 

minerais formadores de rochas é isolante, neste caso, a corrente elétrica é conduzida 

através de uma rocha principalmente pela passagem de íons nas águas pelos poros, 

fraturas e fissuras. Assim, a maior parte das rochas conduz eletricidade por processos 

eletrolíticos mais que por processos eletrônicos (Kearey et al., 2009). 

 

 

Instrumentos e técnicas de levantamento EL 

 

Em suma, no método El, eletrodos de corrente e de potencial elétrico são cravados ao 

chão segundo um arranjo definido para obtenção da diferença de potencial em uma dada 

profundidade. Variando-se a posição dos eletrodos no arranjo e injetando-se corrente 

elétrica ao terreno, a profundidade de observação variará e acusará seu respectivo valor 

de diferença de potencial no resistivímetro. Com isso, é possível saber a resistividade 

elétrica aparente do terreno em diferentes profundidades e em diferentes posições 

laterais. 
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Considerando um eletrodo de corrente na superfície de um meio de resistividade 

uniforme ρ (FIGURA 13), o circuito é completado por um sumidouro de corrente a uma 

grande distância do eletrodo. A corrente flui radialmente a partir do eletrodo, de forma 

que a distribuição de corrente seja uniforme sobre as cascas hemisféricas centradas na 

fonte. À distância r do eletrodo, a casca tem uma área superficial de 2πr² e, assim, a 

densidade de corrente i e o potencial Vr são dados, respectivamente, pelas Equação 8 e 

Equação 9. As cascas hemisféricas marcam superfícies de voltagem constante 

(superfícies equipotenciais), por onde circulam fluxo de corrente radiais a elas (Kearey 

et al., 2009). 

 

FIGURA 13 – Representação do fluxo de corrente de um único eletrodo na superfície. Fonte: Kearey et 

al. (2002). 

I = I / 2πr².                                                                                                           Equação 8 

 

Assim, substituindo a Equação 7 na Equação 8, tem-se: 

 

δV/δr = -ρI/2πr²  = -ρi;              logo: δV = -ρIδr/2πr². 

 

Integrando-se δV, obtem-se a Equação 9, que mensura o potencial Vr em termos da 

resistividade ρ, da corrente I e da distância r do eletrodo, permitindo o cálculo do 

potencial em qualquer ponto na ou abaixo da superfície de um semiespaço homogêneo 

(meio isotrópico). 

 

Vr = ρI / 2πr.                                                                                                        Equação 9 

 

Superfície equipotencial 

Linha de fluxo de corrente 
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Considerando o caso em que o sumidouro de corrente está a uma distância finita da 

fonte (FIGURA 14), o potencial Vc num eletrodo interno C é a soma das contribuições 

dos potenciais VA e VB da fonte de corrente em A e do sumidouro em B, o que é 

constatado pelas Equações 10, 11 e 12. 

 

 

FIGURA 14 – Esquema geral da configuração de eletrodos em levantamentos de EL. Fonte: Kearey et al. 

(2002). 

 

 

VC = VA + VB      e      VD = VA + VB.                                                              Equação 10 

 

VC = (ρI / 2π) / ([1/rA]-[1/rB]).                                                                          Equação 11 

 

VD = (ρI / 2π) / ([1/RA]-[1/RB]).                                                                        Equação 12 

 

 

A partir das equações anteriores, tem-se as Equações 13 e 14 que equacionam, 

respectivamente, a diferença de potencial ∆V e a resistividade ρ, em função das 

distâncias entre os eletrodos. 

 

∆V = VC - VD = (ρI / 2π) / {([1/rA]-[1/rB]) - ([1/RA]-[1/RB])}.                          Equação 13    

 

ρ = 2π∆V / I{([1/rA]-[1/rB]) - ([1/RA]-[1/RB])}.                                                Equação 14             
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Da Equação 14, origina-se uma equação condensada (Equação 15) em função do arranjo 

geométrico dos eletrodos a: 

 

ρ = a(∆V/I);                                                                                                       Equação 15  

onde a = 2π / {([1/rA]-[1/rB]) - ([1/RA]-[1/RB])}.                                                           

 

Portanto, conforme Telford et al. (1990), a Equação 16 expressa a resistividade aparente 

ρa  que está em função da heterogeneidade do terreno, tendo-se uma diferença de 

potencial ∆V’ medida comparada ao esperado pelo modelo de terra homogênea: 

 

ρa = a(ΔV’/I).                                                                                                    Equação 16 

 

Ao método EL são empregadas algumas técnicas em que se considera as vantagens e 

desvantagens nos quesitos custo / benefício, acurácia na aquisição dos dados, 

articulação no campo com os equipamentos, dentre outros. O fundamento comum às 

técnicas consiste na utilização de pares de eletrodos de injeção de corrente elétrica e de 

potencial. As mais comuns são as técnicas ou arranjos Wenner, Schlumberger e Dipolo-

Dipolo. No presente trabalho adotou-se o arranjo Dipolo-Dipolo, o qual será descrito a 

seguir. 

 

O arranjo Dipolo-Dipolo consiste em cravar dois pares de eletrodos ao terreno, 

representados na FIGURA 15, conforme ilustração de Dourado et al. (2001) e Braga 

(2005). Os eletrodos A e B injetam corrente elétrica no interior do mesmo, e distam 

entre si por uma distância x. Os eletrodos M e N determinam a diferença de potencial 

elétrico referente ao um dado ponto de observação (nível de investigação), e também 

distam entre si por uma distância x. Assim sendo, mantém-se o par A e B fixo em dado 

local, e caminha-se com o par M e N pelo terreno deslocando-o a uma distância nx do 

primeiro par, fazendo medidas de pontos no interior do terreno, de forma que, quanto 

maior for sendo a distância entre os pares de eletrodos, mais profundos serão os pontos 

investigados. Em suma, a profundidade teórica do ponto de observação é igual à metade 

da distância entre as medianas dos pares de eletrodos. Logo, os pontos alinhados, fazem 

um ângulo de 45º com a superfície topográfica do terreno, originando seções 

trapezoidais. 
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FIGURA 15 - Disposição no campo do arranjo Dipolo-Dipolo - técnica do caminhamento elétrico. A 

circunferência na parte da esquerda enfatiza a posição dos eletrodos de corrente A e B transmitindo 

corrente elétrica para o terreno, sendo analisado o primeiro ponto de observação “n1”, pela leitura do seu 

respectivo potencial elétrico pela primeira posição dos eletrodos de potencial no terreno. Fonte: Dourado 

et al. (2001) e Braga (2005). 

 

 

Processamento dos dados e interpretação das anomalias eletrorresistivas 

 

Medidas realizadas com diversos valores de “n” e em diferentes pontos da superfície 

permitem compor uma seção de pseudoprofundidade de resistividade elétrica, que não 

reflete a profundidade real de investigação. Para estabelecer a profundidade efetiva, as 

seções de pseudoprofundidade de resistividade elétrica podem ser invertidas com o 

programa computacional Res2Dinv (Geotomo, 2011), que usa a técnica de calcular uma 

curva teórica e compará-la com modelo teórico. A comparação é feita, utilizando a 

técnica de mínimos quadrados, entre valores observados, possibilitando que a cada 

tentativa de comparação, o erro convirja para erros menores até um limite aceitável 

(Ward, 1990 in Liberato, 2014).  

 

Devido a grande heterogeneidade do meio geológico, é natural que cada tipo litológico 

apresente uma resposta diferente em relação ao parâmetro físico de resistividade 

elétrica. A FIGURA 16 mostra os intervalos aproximados de resistividades em tipos de 

rochas diferentes. De outra maneira, este parâmetro pode refletir diferentes formas de 
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ocorrência de um mesmo material geológico, servindo para caracterizar seus estados, 

em termos de alteração, fraturamento, saturação, conteúdo mineral, etc (Liberato, 2014).  

 

A interpretação da presença de cavidades por meio da resistividade é direta, pois as 

mesmas quando não preenchidas por água e sedimento, apresentam alto resistivo em 

elevado contraste à resistividade das rochas ao entorno. Isto se dá pelo fato da 

condutividade elétrica dentro da cavidade tender a zero, consequentemente a 

resistividade que, por sua vez, é inversamente proporcional, tenderá a valores 

convergentes ao infinito. Dessa forma, é possível diagnosticar a presença da cavidade, 

bem como, se há preenchimento ou fluxos aquosos na mesma. 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Representação do intervalo aproximado de valores de resistividade dos tipos comuns de 

rochas, de canga e de cavidades em rocha. Adaptado das fontes: Kearey et al. (2002); Costa (2007); 

Fasane et al. (2012); Liberato (2014); Krásný et al. (2014) e Nogueira (2014). 
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2.3 CAVIDADES NATURAIS EM LITOTIPOS FERRÍFEROS NO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO  

 

Para introduzir o assunto acerca das cavidades em questão, um breve entendimento 

sobre aspectos relacionados à canga e ao minério de ferro se faz necessário. O termo 

“canga”, segundo o glossário de termos geológicos da CPRM, trata da camada 

superficial de componentes lateríticos, principalmente limonita (hidróxido de Fe), 

residuais, que forma uma cobertura química e fisicamente resistente aos processos 

intempéricos e erosivos. Ressalta-se também que o presente estudo se baseia nos tipos 

de canga detrítica e estrutural definidos por Dorr (1964). Os outros tipos de canga 

definidos por ele e descritos anteriormente são a rica e a química. 

 

Corrêa (2001) aprofunda-se na questão da pedogênese relacionada a platôs de canga 

ferrífera no Carajás. Assim, o trabalho é bem interessante no tocante às análises 

realizadas do manto de alteração associado à canga, análises de pH, matéria orgânica, 

microquímica, mineralogia, caracterização morfológica, etc.  

 

O termo “minério” é definido, segundo o DNPM, como sendo um mineral ou uma 

associação de minerais (rocha) que pode ser explorado economicamente. Dessa forma, 

os controles econômico e tecnológico de mercado, conforme Oliveira et al. (2011) e 

Cardoso (2013), dependem principalmente de critérios químicos, físicos e 

mineralógicos. Contudo, para Rosière & Chemale Jr (2001), corpos de minério rico são 

caracterizados por teores em Fe >64% praticamente sem SiO2, Al2O3, P, álcalis, etc. 

Além disso, eles classificam os minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero em três tipos 

principais: não-tectônicos (hipogênicos ou supergênicos) concordantes ao bandamento e 

sem aparente condicionamento genético à estrutura tectônica, sin-tectônicos 

(hipogênicos) com claro condicionamento genético à estrutura tectônica, e pós-

tectônicos (supergênicos) onde a estrutura é um fator auxiliar à extensão da 

mineralização (facilitando a percolação de fluidos superficiais) mas não há 

condicionamento genético. 

 

Acerca da ocorrência das cavidades em litotipos ferríferos, de acordo com Dutra (2013), 

elas ocorrem no contato canga - minério, canga - formação ferrífera, no minério e na 

formação ferrífera. Para Piló & Auler (2009), as zonas de contato entre minério / canga, 
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bem como, a variação de fáceis na canga, controlam a gênese das cavidades. Elas 

podem se posicionar na borda de lagoas, nas cabeceiras e borda de drenagens e nas 

bordas dos platôs. Além disso, geomorfologicamente, ocorrem nas quebras de relevo, na 

alta e média vertente aos platôs de canga.  

 

A FIGURA 17 apresenta um típico perfil de cavidade em processo inicial de formação 

controlado pelo contato minério / canga. A FIGURA 18 mostra a distribuição de 

cavidades naturais em litotipos diversos no Quadrilátero Ferrífero. Ressalta-se que as 

associadas aos litotipos ferríferos estão situadas no Grupo Itabira, mais precisamente, na 

Formação Cauê, no domínio das grandes serras do Quadrilátero Ferrífero. Para Oliveira 

et al. (2011), há mais de 500 cavernas descritas em cangas, minério de ferro, itabiritos, 

hematita compacta e laterita. As rochas siliciclásticas compreendem principalmente 

quartzitos e conglomerados, onde aproximadamente uma centena de cavidades é 

conhecida, com grande potencial de novas descobertas. 

. 

 

FIGURA 17 - Cavidade típica em litotipos ferríferos em estágio inicial de formação condicionada pelo 

controle estrutural ao longo do contato do itabirito sotoposto à canga detrítica. Ao canto superior direito 

nota-se zona de contato, onde o material encontra-se friável.  

 

Canga detrítica 

Cavidade em desenvolvimento 

Itabirito / canga estrutural 
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FIGURA 18 – Disposição espacial de cavidades naturais no Quadrilátero Ferrífero. Nota-se o predomínio 

da localização de cavidades nos grandes lineamentos representados pelas serras do Quadrilátero Ferrífero. 

Fonte: Oliveira et al. (2011). 

 

Em relação aos processos genéticos envolvidos na formação das cavidades, o trabalho 

de Dutra (2013) sintetiza os principais: erosão, lixiviação, dissolução e biogênese. Na 

erosão têm-se processos específicos tais como erosão remontante, erosão por cachoeira, 

erosão nas margens de drenagens, erosão nas cabeceiras de drenagens, etc. A principal 

gênese identificada é a erosão no contato canga / rocha subjacente com posterior 

ampliação dos espaços devido a desmoronamentos. A autora conclui seu trabalho 

indagando sobre a idade das cavidades. Ela deixa em aberto a discussão mencionando as 

oscilações climáticas no Pleistoceno devido à glaciação com alternâncias de clima 

úmido para condições áridas a semiáridas. As cavidades já teriam sido formadas nesta 

época ou estas variações auxiliaram na gênese / desenvolvimento? O que se tem na 

literatura como bom indício, e já fora mencionado no presente trabalho, são as datações 

de cangas de idade cretácica e pliocênica no Sinclinal Gandarela por Tricart (1961 in 

Varajão, 1988). Monteiro et al. (2014) datam a dissolução e reprecipitação de goethita 

há 48,1 ± 4,8 Ma (método U-Th/He) até o presente. E ainda, 30% das amostras 
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analisadas apresentaram idades inferiores a 2 Ma, indicando também cangas do 

Quaternário. 

 

Em termos de extensão e tamanho das cavidades na área em estudo, geralmente 

apresentam alturas até o teto inferiores a 1,5 m. As extensões longitudinais alcançam no 

máximo, 20 a 30m, bem como, as cavidades são relativamente rasas à superfície do 

terreno, alcançando profundidades de até alguns metros de profundidade. Ressalta-se 

que ocorrem em conformidade à topografia (FIGURA 19). 

 

 

FIGURA 19 – Cavidade rasa natural impactada. Nota-se a conformidade à topografia de sua disposição 

espacial. 

 

Nas cavidades predominam pequenos salões únicos, com apêndices que se afunilam em 

pequenos canais. Esboçam formas planimétricas muitas vezes disformes, mas é possível 

identificar planimetrias delineando formas semicirculares, bifurcadas, retangulares, 

afuniladas ou retilíneas. As maiores cavernas apresentam condutos muito irregulares, de 

tamanho variado, que se interconectam. A conexão entre câmaras maiores é feita, 

muitas vezes, por meio de passagens estreitas, sugerindo conexões tardias. As seções 

são muito irregulares (FIGURAS 20 e 21), com a presença de pilares, pendentes, 

canalículos e claraboias. As paredes e teto apresentam, muitas vezes, uma textura do 

tipo spongework (esponjosa). Controle estrutural de paredes e condutos ocorre 

particularmente nas cavernas desenvolvidas na formação ferrífera. Não há nas paredes e 

teto feições de origem hidrológica como scallops, pockets ou canais de teto. Esses 

Aclive / declive topográfico 



 

 

39 
 

macroporos não representam um sistema de condutos conectados, como no carste típico 

(Piló et al., 2015). 

 

 

FIGURA 20 - Perfil de cavidade natural em litotipos ferríferos com as principais feições morfológicas. 

Fonte: Piló et al. (2015). 

 

 

 

 

FIGURA 21 - Exemplo das feições internas de cavidade natural em litotipos ferríferos: câmaras de 

contorno irregular, com salões mais amplos conectados por passagens estreitas que indicam conexões 

tardias. Fonte: Piló et al. (2015). 
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Em termos de legislação, o cadastro do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas - CECAV mostra crescimento de cavidades ferríferas registradas entre 2005 e 

2014 em Carajás e no Quadrilátero Ferrífero. O “boom” de registros a partir de 2010 é 

devido à proteção ao patrimônio espeleológico instaurado pelo Decreto Federal nº 

6.640, em 2008 (FIGURA 22). 

 

 

FIGURA 22 - Quantitativo e evolução do número de cavidades registradas no CECAV entre 2005 e 2014 

em Carajás e no Quadrilátero Ferrífero.  
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com a escala de trabalho definida, a seleção dos alvos se deu, primeiramente, 

recorrendo-se à pesquisa da literatura geológica técnica (geologia regional e local nos 

quesitos litoestratigrafia, arcabouço estrutural, metamorfismo e evolução geológica) e 

sensoriamento remoto (imagens, fotos aéreas e mapas diversos).  

 

Paralelamente, fez-se a análise de dados magnetométricos e radiométricos 

aerolevantados do Projeto de Aerolevantamento Geofísico da Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG e da CPRM, realizado pela 

Lasa Engenharia e Prospecções S.A. Na etapa de análise regional os dados foram 

tratados de forma a gerar mapas magnetométricos e radiométricos cuja interpretação 

possibilitou a escolha de zonas com potencial à ocorrência de cavidades.  

 

Os litotipos ferríferos são caracterizados pela alta susceptibilidade magnética, 

contrastando com a baixa susceptibilidade ao entorno. Contudo, acerca da gênese das 

cavidades em estudo, seu desenvolvimento está associado à percolação de fluidos entre 

as juntas que entrecortam as rochas. As cavidades se formam e se desenvolvem também 

na zona de contato litológico, por onde também circulam os fluidos. Além disso, elas se 

formam em zonas de quebra de relevo (média e alta vertente). Os tipos litológicos da 

área em estudo e, que serão descritos posteriormente, são, predominantemente, litotipos 

ferríferos e xisto. Assim, em primeira instância, nessas zonas, onde é notado pelo mapa 

magnetométrico o contato dos litotipos ferríferos (alto magnetométrico) com o xisto 

(baixo magnetométrico), há grande chance de se encontrar as cavidades. Esse foi o 

primeiro passo.  

 

A magnetometria também possibilitou uma análise estrutural da área pelo fato dos 

lineamentos registrarem a magnetização deixada pela circulação de fluidos por eles. 

Nesse interim, as zonas onde a densidade de lineamentos ou interseções entre eles é 

relativamente maior, há maior circulação de fluidos o que aumenta a probabilidade de se 

encontrar cavidades nestas zonas. Além disso, esta análise estrutural permite interpretar 

indícios cinemáticos, o que também dá um direcionamento à prospecção das cavidades. 
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Por outro lado, ainda a nível regional, a utilização da radiometria contribuiu para acurar 

a delimitação das zonas de contato, uma vez que, este método investiga o conteúdo de 

tório, urânio e potássio nas rochas, numa profundidade extremamente rasa (ordem de 

centímetros). Assim, a radiometria serviu de suporte ao mapeamento geológico da área, 

bem como, de suporte à averiguação da análise estrutural instaurada na magnetometria. 

 

Por fim, descobertas as cavidades, foram realizados ensaios de eletrorresistividade. Este 

método permite interpretar a ocorrência de cavidades pelo contraste da resistividade 

elétrica aparente entre elas (alto resistivo) e seu entorno. A FIGURA 23 apresenta o 

fluxograma que elucida a metodologia adotada. 

 

 

FIGURA 23 – Fluxograma sintetizando a metodologia adotada no presente trabalho. 

 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO GERAL DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi subdividido em cinco capítulos, que foram brevemente 

apresentados na SEÇÃO 1. 
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3.2 TRABALHO DE CAMPO  

 

Os trabalhos de campo tiveram início com o acompanhamento de equipe técnica da 

empresa mineradora Vale por motivos de segurança, bem como, suporte no que tange 

ao reconhecimento da área de estudo. O instrumental para averiguação de afloramentos, 

contatos, aferição de atitudes de lineamentos e foliações, incluiu o martelo de geólogo, a 

bússola de geólogo Brutton e o GPS Garmin. 

 

A investigação inicial em campo foi o reconhecimento geral da área. Posteriormente, 

foram selecionados e descritos em campo pontos estratégicos pela análise via 

radiometria para formular um modelo que estabelecesse o mapeamento geológico 

isentando a necessidade de se caminhar por toda a área em estudo. Simultaneamente, 

foram aferidas atitudes de lineamentos principais para comparação aos investigados via 

magnetometria. Além disso, foram verificados os pontos onde os contatos litológicos 

eram visíveis, bem como, as canaletas naturais de drenagem. 

 

Encontrados e analisados os contatos litológicos e as zonas de alta densidade de 

lineamentos e suas interseções, bem como, os indícios cinemáticos, o próximo passo foi 

verificar estas zonas em campo com maior acurácia em busca das cavidades. À medida 

que eram descobertas, aferiam-se suas coordenadas em projeção UTM (SAD 69 / 23K 

convertidas ao datum Córrego Alegre / 23S, datum considerado no processamento dos 

dados magnetométricos e radiométricos). 

 

Localizadas as cavidades o passo seguinte foi os ensaios de EL. Neles utilizou-se 

resistivímetro X5 da marca Auto Energia, dois multímetros ET-2042-D da marca 

Minipa, uma bateria externa, eletrodos de aço e cabos elétricos. O resistivímetro 

consiste em um receptor e um transmissor acoplado com bateria externa e comutação 

integrada (FIGURA 24). A técnica / arranjo adotado foi o Dipolo-dipolo devido a 

melhor articulação com os equipamentos no campo, uma vez que, se trata de terreno 

irregular de razoável limitação para se mobilizar. Além disso, dos arranjos analisados 

para serem aplicados (Wenner, Schlumberger e Dipolo-dipolo), o Dipolo-dipolo é o que 

se tem aquisição de mais dados em menor tempo, em virtude da melhor amostragem de 

pontos de observação na subsuperfície quando comparados aos outros métodos 

referidos. Assim, foi possível selecionar segmentos de uma cavidade de teto 
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topograficamente mais regular. Foram realizados levantamentos de três seções 

geoelétricas sob uma malha disposta ao terreno cujo espaçamento entre eletrodos foi de 

2m e espaçamento entre seções, de 1m (devido às limitações do terreno). Cada seção 

tem comprimento de 28m. 

 

 

FIGURA 24 - Instrumental utilizado no levantamento EL. 

  

 

3.3 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS GEOFÍSICOS 

 

Os métodos geofísicos envolvidos nesse estudo foram a magnetometria, a radiometria e 

o EL. Os dados magnetométricos e radiométricos da área de estudo foram 

disponibilizados, com finalidades acadêmicas, à Profa. Dra. Maria Sílvia C. Barbosa – 

Degeo / EM / UFOP que, por sua vez, os disponibilizou para realização deste estudo. Os 

dados em arquivo ASCII foram importados para o software Oasis Montaj 7.01 

(Geosoft, 2008), gerando o arquivo “.gdb”. Através da rotina WINXY, foram 

processados de forma a utilizar apenas os dados da área em estudo. Os dados do campo 

magnético anômalo, corrigido do International Geomagnetic Reference Field - IGRF 

foram interpolados, através de mínima curvatura, em uma malha regular de algumas 

dezenas de metros. Os mapas georreferenciados foram cartografados, com o auxílio do 

software ArcGis 10.0 (Esri, 2010).  
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Em relação aos dados aerolevantados tratam-se de dados extraídos da Área 2 que, por 

sua vez, é subdivida em dois blocos: leste e oeste. A área de estudo insere-se no Bloco 

Leste. Para ambos os métodos a altura e velocidade de vôo foi 100 m e 200 km / h, o 

espaçamento entre as linhas de vôo foi de 250 m, o espaçamento entre as linhas de 

controle foi de 2.500 m, a direção das linhas de vôo foi N 30º W, e a direção das linhas 

de controle foi N 60º E. A velocidade de levantamento magnetométrico foi de 10 

medidas / s e o instrumental utilizado foi o magnetômetro com sensor do tipo vapor de 

césio, GEOMETRICS G-822A, com resolução de 0,001 nT. Na radiometria a velocidade 

de levantamento foi de 1 medida / s e o instrumental utilizado foi o gamaespectrômetro 

EXPLORANIUM GR-820, de 256 canais espectrais (LASA, 2001). 

 

Foram investigados na magnetometria, o Campo Anômalo e seus produtos de derivação 

(Gradiente Vertical / 1ª e 2ª derivada em z para análise de anomalias mais superficiais / 

residuais, Gradientes Horizontais / 1ª derivada em x para análise de anomalias 

estruturadas na direção N-S e 1ª derivada em y para análise de estruturação E-W) e a 

Amplitude do Sinal Analítico no qual se tem a análise das anomalias ao entorno do 

corpo que lhe deu origem.  

 

Na radiometria analisaram-se os canais de Th, U e K, as razões U / Th, U / K e Th / K 

(comparação dos radioelementos de dois a dois entre os três para comparar a ocorrência 

de um radioelemento em relação a outro e favorecer a percepção de alterações nas 

rochas, como hidrotermalismo, e determinação de idade relativa pela relação do 

conteúdo de elementos pais e filhos), Contagem Total, Fator F e Ternário (RGB e 

CMY), comparando e integrando as anomalias entre os mapas temáticos para se ter um 

modelo que distingua as litologias da área.  

 

Quanto ao método EL, foi utilizado o método de inversão matemática para melhorar os 

resultados. Assim, em um primeiro momento utilizou-se para cálculo das resistividades 

o software Excel (Microsoft, 2010). Na inversão matemática para posterior elaboração 

de seções de pseudoprofundidade de resistividade elétrica (perfis geoelétricos) utilizou-

se o software Res2dinvx64 4.0 (Geotomo, 2011). Os dados invertidos pelo Res2dinv 

foram tratados no software Surfer 9.11 (Golden Software, 2010), aplicando-se o método 

de interpolação Natural Neighbor, para gerar seções geoelétricas invertidas em planta 

de patamares de profundidades z específicas. Para Landim et al. (2002), o Surfer é 
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capaz de realizar sofisticados processos de interpolação, transformando dados XYZ em 

mapas de alta qualidade. A interpolação consiste numa estimativa dos valores da 

variável sob estudo de um ponto não amostrado. 

 

Posteriormente, considerando ainda o banco de dados invertidos pelo Res2dinv, 

reportou-se à ferramenta Voxel integrada ao Oasis Montaj, para trabalhar uma 

modelagem matemática tridimensional, no estilo modelo de blocos, comparando-o aos 

detalhes dos mapas topográficos cedidos pela empresa mineradora Vale. Por fim, para 

se alcançar os resultados do método EL, considerou-se a mesma escala de valores, 

contornos e cores para cada análise realizada e as plotagens foram feitas em escala 

logarítmica. 

 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS ESTRUTURAIS 

 

Foram utilizados dois softwares para tratamento dos dados estruturais, as atitudes de 

foliações e planos de fratura. O Estereonet apresentou a plotagem das atitudes através 

da Rede Estereográfica de Smith. O Fabrics deu suporte à análise estatístico-estrutural 

em que se baseou na média ponderada pelo peso dos comprimentos dos lineamentos 

relativos às suas direções, obtidos na interpretação estrutural dos aerolevantamentos. 
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CAPÍTULO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA LOCAL, 

DADOS DE CAMPO E POTENCIAL ECONÔMICO  

 

A área em estudo situa-se no flanco NE do Anticlinal de Mariana (FIGURA 25). Para 

Nalini-Jr (1993), trata-se de rampa oblíqua associada ao cavalgamento de falhas de 

empurrão. A FIGURA 26 mostra os detalhes do mapa geológico da área. 

 

FIGURA 25 - Mapa geológico de estrutura regional do Quadrilátero Ferrífero, o Anticlinal de Mariana. 

Ressalta-se que seu núcleo é constituído por sequências do Supergrupo Rio das Velhas e seus flancos, por 

sequências do Supergrupo Minas. A área em estudo situa-se no flanco NE da estrutura. Fonte: 

https://www.researchgate.net/figure/260979835_fig1_Figura-1-Mapa-geologico-simplificado-do-

Anticlinal-de-Mariana-com-detalhe-da-area-urbana. Acessado em setembro de 2016. 
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PLIOCENO – PLEISTOCENO 
 N23Ca- Canga: Capeamento  

limonítico 
RIACIANO 
Gr. Sabará 

 PP2ms- Indiviso – clorita xisto,  
filito, quartzito 

SIDERIANO 
Gr. Piracicaba 

 PP1mpc- Fm. Cercadinho – Quartzito 
 ferruginoso, filito prateado 

Gr. Itabira 
 PP1mig- Fm. Gandarela – Itabirito  

dolomítico 
 PP1mic- Fm. Cauê – Itabirito. 

 Concentração de hematita 
Gr. Caraça 

 PP1mc- Fm. Moeda – Quartzito, filito 
NEOARQUEANO 
Gr. Nova Lima 

 A4mcp- Unidade Córrego do Paina –  
Quartzo-mica-clorita xisto 
 

 

 

ESCALA 1:20.000 

FIGURA 26 - Mapa geológico da área em estudo. Adaptado do Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero (2005). 
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Em termos litoestratigráficos governam na área três tipos de litologias distintas, que da 

base para o topo, tratam-se do xisto – idade arqueana (Grupo Nova Lima), do itabirito 

intemperisado denominado por Dorr (1969) por canga do tipo estrutural – idade 

proterozoica (Grupo Itabira - Formação Cauê), e da canga do tipo detrítica – idade 

plioceno-pleistocênica (coberturas de redistribuição sedimentar).  

 

O xisto é observado no interior das cavidades, manifestando-se como lascas de 

empurrão em contato com os litotipos ferríferos. A atitude média deste contato é 

N61°W / 14°NE. Afloramentos a céu aberto do xisto são verificados na porção oeste da 

área, por onde se caminha em sentido ao núcleo do anticlinal. A canga detrítica forma 

uma carapaça dura na qual se desenvolve vegetação precária. Em contato com a canga 

detrítica, a canga estrutural encontra-se friável, certamente pelo intemperismo 

promovido pela ação da água. A canga estrutural apresenta zonas com diferentes 

espessuras de manto de alteração e diferentes conteúdos de radioelementos (que será 

abordado na SEÇÃO 4.2) no mesmo. Esporadicamente, nos fundos de vale, aparecem 

afloramentos de outras unidades do Supergrupo Minas, como o quartzito da Formação 

Moeda, bem como, no extremo nordeste ao entorno da área, filitos dos grupos 

Piracicaba e Sabará. Adicionalmente, há afloramentos esporádicos de itabirito são. A 

FIGURA 27 apresenta afloramentos da canga detrítica e do xisto. 

 

 

FIGURA 27 - Afloramentos de dois tipos de litologias encontradas na área em estudo. À esquerda é 

observado afloramento de canga detrítica e, à direita, afloramento de xisto intemperizado.  

 

A TABELA 3 mostra algumas aferições de foliação na área dos poucos afloramentos 

em corte de estrada e na borda da área (limite com o Vale do Fundão). Nota-se uma 

foliação metamórfica bem marcada, e que controla a topografia, cuja atitude média é 

N43°W / 19°NE (FIGURA 28). Tal foliação seria a foliação Sex (Endo & Nalini-Jr, 

1992), ocasionada pelo evento extensional postulado por Nalini-Jr (1993). São escassas 
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também as exposições em superfície dos lineamentos diversos – juntas, falhas, dobras, 

etc. Na FIGURA 29 observam-se famílias multidirecionais de juntas na canga estrutural 

em corte de estrada. Ressaltam-se os inúmeros veios quartzosos, evidências de 

manifestações de hidrotermalismo (FIGURA 30) notados no interior das cavidades, nas 

galerias de pesquisa e mineração, e, por vezes, em afloramentos na área. 

 

TABELA 3 - Aferições das atitudes das foliações locais da área em estudo, com pontos de afloramento 

georreferenciados no sistema de coordenadas UTM, Datum SAD 69. 

X (m) Y (m) 

Atitudes da 

Foliação local (°) 

662687 7749446 N40°W / 16°NE 

662353 7748930 N5°W / 16°NE 

661965 7749561 N75°W / 15°NE 

662449 7749587 N52°W / 20°NE 

662373 7749612 N45°W / 22°NE 

662373 7749548 N42°W / 18°NE 

662316 7749561 N40°W / 20°NE 

662359 7748934 N38°W /21°NE 

662365 7748939 N49°W / 23°NE 

662370 7748931 N43°W / 20°NE 

 

 

FIGURA 28 - Resultado da plotagem das aferições das foliações locais na Rede Estereográfica de Smith. 

A foliação média apresenta atitude de N43°W / 19°NE.  
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FIGURA 29 - Afloramento em corte de estrada de canga estrutural com notória foliação de direção com 

trend NW-SE, e famílias multidirecionais de juntas, entrecortando-o.  

 

 

 

FIGURA 30 - Veios hidrotermais subverticais e paralelos, métricos de espessura centimétrica na direção 

NE em afloramento de itabirito, intrudindo-o.  
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A âmbito econômico, a área e seu entorno foram objeto de intensa exploração aurífera. 

Assim, recorreu-se à lavra subterrânea para acompanhar o ouro primário em veios 

quartzosos que adentravam as encostas passando pelos litotipos ferríferos e pelo xisto. 

O contato entre a cobertura de canga detrítica e o substrato rochoso sotoposto era o guia 

prospectivo, bem como, facilitava a lavra dado a presença de material friável. Nos 

séculos XIX e XX empresas investiram em estudos na área com a abertura de galerias e 

poços-teste na análise de minérios de ferro e ouro. Como várias cavidades naturais 

foram perturbadas antropicamente para continuar o avanço da mineração nos veios 

cavidade adentro, torna-se difícil, por vezes, distinguir as cavidades naturais das galerias 

de mineração. 
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CAPÍTULO 5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Esse capítulo trata da apresentação e discussão dos resultados, relembrando que, em 

primeiro momento, serão analisados os resultados do tratamento dos dados 

aerolevantados – magnetometria e radiometria (investigação regional). Por fim, a 

análise via EL das cavidades será abordada com o máximo de detalhes possíveis, sob a 

perspectiva de investigação local. 

 

5.1 INVESTIGAÇÃO REGIONAL MAGNETOMÉTRICA INTEGRADA À 

ANÁLISE DE CAMPO 

 

Em respeito à magnetometria, como procedimento inicial foram criados os grids com os 

dados corrigidos (com remoção do IGRF) para posterior construção dos mapas 

magnetométricos temáticos diversos (FIGURA 31). O primeiro mapa criado foi o mapa 

de natureza dipolar – Campo Magnético Anômalo. Nesse, já é possível perceber um 

trend estrutural principal na direção NW-SE. A partir daí foram criados outros mapas 

que dão suporte à ênfase de estruturações mais superficiais, bem como, suas respectivas 

direções. Assim, as derivações em z (derivada primeira – Gradiente Vertical; e derivada 

segunda – Campo Residual) revelam os lineamentos mais superficiais da área de estudo. 

Como suporte para distinguir lineamentos na direção N-S e E-W, foram criados, 

respectivamente, os mapas Gradiente Horizontal (em x) e Gradiente Horizontal (em y). 

Além disso, foi criado o mapa de derivação vertical Amplitude do Sinal Analítico 

(ASA), cuja natureza é monopolar (o que facilita a interpretação), no qual se 

sobrepuseram as interpretações dos lineamentos diversos encontrados na área. De 

acordo com Fairhead & Maus (2003 in Carneiro & Barbosa, 2008), o ASA possibilita 

separações eficientes das anomalias causadas por estruturas que estão muito próximas. 
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FIGURA 31- Fluxograma das etapas de processamento dos dados aeromagnetométricos da área em 

estudo. 

 

Da integração das informações analisadas nos mapas magnetométricos com as 

observações obtidas em campo, qualitativamente, interpreta-se o seguinte: 

1. no mapa ASA observam-se duas magnetofácies distintas, e em domínios 

estruturais diferentes em relação ao Anticlinal de Mariana. A magnetofácies 1, 

domínio do núcleo do anticlinal (porção oeste da área), abrange baixos 

magnetométricos. Em campo, trata-se do xisto do Grupo Nova Lima. A 

magnetofáceis 2, domínio do flanco NE do anticlinal (porção leste e norte da 

área), abrange altos magnetométricos. Em campo, trata-se dos litotipos ferríferos 

(Grupo Itabira e coberturas associadas); 

2. em termos estruturais, o trend principal apresenta direção NW-SE, o qual é 

verificado no Diagrama de Rosas dos Lineamentos (direções ponderadas pelos 
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comprimentos) (FIGURA 32). Esta direção coincide com a foliação principal 

(na literatura, denominada Sex) da área; 

 

 

 

FIGURA 32- Lineamentos magnéticos (traços em branco) sobrepostos ao mapa de Amplitude do Sinal 

Analítico com distinção das magnetofáceis e Diagrama de Rosas dos Lineamentos. 

 

3. na magnetofácies 2 nota-se a maior densidade lineamentos, e dos mesmos se 

entrecortando. Observam-se lineamentos magnéticos na direção NE-SW que 

cortam o trend principal, bem como, evidências de movimento, principalmente 

nos mapas Gradiente Vertical e Campo Residual, sugerindo cinemática dextral. 

Isto seria uma zona de cisalhamento na direção NW-SE. São notadas 

componentes horizontais e verticais relacionadas aos lineamentos magnéticos 

nas direções E-W e N-S; 

4. devido à escassez de afloramentos que apresentam fraturas e falhas para 

comparação aos lineamentos magnéticos, reportou-se às aferições de atitudes de 

fraturas em campo de outro trabalho relacionado à questão espeleológica do 

mesmo projeto no qual esse estudo se enquadra. Trata-se do trabalho de Noce 

(2016), em que atitudes de fraturas são aferidas nas paredes internas em uma 

Metros  
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cavidade da área em estudo, a SPB65, para análise geotécnica. A autora agrupou 

as fraturas em tipos estruturais distintos, dos quais os tipos J1, J3 e J4 se 

correlacionam aos resultados magnetométricos obtidos, por mostrarem direções, 

aproximadamente, paralelas. Contudo, no presente estudo foi preciso reagrupar 

as fraturas do tipo J1 em J1 e J1’, e considerar os demais tipos (TABELA 4) 

para a discussão que se segue, a partir da plotagem na FIGURA 33 das atitudes 

dos tipos em questão; 

 

TABELA 4 - Atitudes de fraturas nas paredes internas da cavidade SPB65 da área em estudo. Fonte: 

Noce (2016). 

Tipo de 
Estrutura 

Atitudes Litologia   Tipo de 
Estrutura 

Atitudes Litologia 

J1' N88°W/75°NE Itabirito   J3 N45°W/70°SW Xisto 

J1' N88°W/53°NE Itabirito   J3 N33°W/80°SW Itabirito 

J1' N88°W/72°NE Itabirito   J3 N38°W/74°SW Itabirito 

J1’ N87°E/65°NW Itabirito   J3 N23°W/73°SW Itabirito 

J1 N72°E/73°NW Itabirito   J3 N33°W/66°SW Itabirito 

J1 N77°E/75°NW Itabirito   J3 N23°W/73°SW Itabirito 

J1 N62°E/65°NW Itabirito   J3 N18°W/82°SW Itabirito 

J1 N72°E/82°NW Itabirito   J3 N33°W/73°SW Itabirito 

J1 N57°E/80°NW Itabirito   J3 N38°W/71°SW Itabirito 

J1 N72°E/88°NW Itabirito   J3 N38°W/70°SW Xisto 

J1 N67°E/84°NW Itabirito   J3 N28°W/64°SW Xisto 

J1 N50°E/83°NW Itabirito   J4 NS/85°E Itabirito 

J1 N55°E/74°NW Itabirito   J4 N03°W/82°NE Itabirito 

J1 N67°E/76°NW Xisto   J4 N07°E/75°SE Itabirito 

J1 N56°E/81°NW Xisto      
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FIGURA 33 - Resultados da plotagem, na Rede Estereográfica Smith, das atitudes de quatro tipos de 

fraturas nas paredes internas da cavidade SPB65 da área em estudo, para comparação aos lineamentos 

magnéticos. A Rede I apresenta as atitudes dos tipos J1 (direção NE-SW) e J3 (direção NW-SE). A Rede 

II apresenta as atitudes dos tipos J1’ (direção E-W) e J4 (direção N-S). 

 

5. a atitude média dos tipos J1’, J1, J3 e J4, são, respectivamente, N89°W/66°NE; 

N64°E/78°NW; N32°W/72°SW e N02°E/81°SE. Por análise das atitudes médias 

dos tipos J1 e J3, tem-se que se entrecortam quase que ortogonalmente; 

6. comparando a interpretação estrutural da magnetometria com os quatro tipos de 

fraturas verificadas em campo, tem-se que os lineamentos magnéticos de rumo 

NW-SE podem se correlacionar às fraturas do tipo J3. No caso daqueles de rumo 

NE-SW que, inclusive, entrecortam ortogonalmente os lineamentos anteriores, 

gerando movimento dextral visível pela interpretação magnetométrica, podem se 

correlacionar ao tipo J1. As componentes N-S e E-W podem se correlacionar, 

respectivamente, aos tipos J4 e J1’. 

 

 

5.2 INVESTIGAÇÃO REGIONAL RADIOMÉTRICA INTEGRADA À ANÁLISE DE 

CAMPO 

 

Também na radiometria, como procedimento inicial foram criados os grids com os 

dados corrigidos para posterior construção dos mapas radiométricos temáticos diversos 

(FIGURA 34). Os mapas são os canais de Urânio (
238

U), Tório (
232

Th) e Potássio (
40

K); 

as razões U/K, U/Th e Th/K; Imagem Ternária; Contagem Total e Fator F. Contudo, os 

canais 
238

U, 
232

Th e 
40

K geram interpretações do mapeamento geológico na distinção 

dos litotipos e verificação de lineamentos e as razões U/K, U/Th e Th/K indicam linhas 

gerais sobre idade relativa entre os litotipos. Conforme Hoff et al. (2004), o Fator F 

avalia o comportamento do K em relação à razão Th/U, equacionado por F = K.U/Th, 
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podendo estar associado à presença de processos de alteração hidrotermal com 

enriquecimento secundário em K. 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 - Fluxograma das etapas de processamento dos dados aerorradiométricos da área em estudo. 

 

 

Entretanto, as interpretações radiométricas frente às observações em campo e, por 

vezes, às interpretações magnetométricas, sugerem observações que: 

 

1. todos os mapas radiométricos apresentam a estruturação principal na área cuja 

direção é NW-SE, assim como interpretado na magnetometria, e observado em 

campo, direção a qual coincide com a direção da foliação principal (Sex); 
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2. podem-se distinguir seis radiofáceis na área de estudo, segundo o conteúdo 

relativo de radioelementos verificado em domínios estruturais distintos do 

anticlinal: núcleo, zona de charneira, flanco e periclinal. Assim, nos mapas 

temáticos colorpédicos, valores relativamente baixos são indicados no mapa pela 

cor azul forte; valores relativos intermediários, do azul claro ao laranja; e 

relativamente altos, do vermelho ao magenta. Na TABELA 5 há a distribuição 

dos conteúdos relativos dos radioelementos (tório, potássio, urânio e contagem 

total) de acordo com os domínios estruturais definidos com suas respectivas 

radiofáceis. A FIGURA 35 trata da distinção das radiofáceis, cuja interpretação 

encontra-se sobreposta ao canal de tório, e será explicada a seguir: 

 

 

TABELA 5 - Relação do conteúdo relativo de radioelementos aos respectivos domínios das radiofáceis da 

área em estudo. 

 

 

  Conteúdo Relativo de Radioelementos 

Radiofáceis 

Domínio 

Estrutural do 

Anticlinal 

Localização 
 232Th 40K 238U CT 

1 Núcleo Porção W  Alto  Alto Intermediário Alto 

2 Flanco Porção E 
Baixo a  

Intermediário 

Baixo a  

Intermediário 

Baixo a 

 Intermediário 
Baixo 

3 
Zona de  

Charneira 
Porção Central Baixo Baixo Alto Intermediário 

4 Flanco Porção N / NE Alto 
Intermediário  

a Alto 
Intermediário  Alto 

5 Periclinal Extremo NE Alto Alto Intermediário Alto 

6 Periclinal Extremo NE Baixo Alto Alto Intermediário 
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FIGURA 35 - Distinção dos domínios radiométricos na área em estudo, interpretada no mapa canal de 

tório.  

 

3. radiofáceis 1 - assim como verificado em campo e interpretado na 

magnetometria, a porção oeste da área – núcleo do anticlinal, onde se nota o 

domínio da radiofácies 1, trata do Grupo Nova Lima. As demais porções 

relacionam-se, principalmente, aos litotipos ferríferos do Grupo Itabira - 

Formação Cauê; 

4. radiofáceis 2 – trata-se da canga do tipo estrutural.  Apresenta manto de 

alteração razoavelmente desenvolvido, sobre o qual a vegetação, embora 

precária, se desenvolve melhor suportando até espécies arbóreas de pequeno 

porte, concentrando conteúdo razoável de matéria orgânica. Assim são escassos 

os afloramentos. Nota-se que os valores de tório ficam maiores nas zonas onde 

esta radiofáceis fica mais próxima à radiofáceis 1. Isto pode significar um aporte 

seja de sedimentos, seja de solo transportado da radiofáceis 1 para 2, nestas 

zonas; 

5. radiofáceis 3 - o que caracteriza esta radiofáceis é a grande zona central de canga 

estrutural com um alto radiométrico de urânio. Uma suposição para explicar isto 

seria a alta mobilidade do urânio oriundo do hidrotermalismo (a fonte do urânio 

certamente é a Formação Moeda) e sua interação com o manto de alteração. E 

ESCALA 1:20.000 
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como mencionado na SEÇÃO 2.3.2 em “Processamento dos dados e 

interpretação das anomalias radiométricas”, o urânio é fixado na matéria 

orgânica, material verificado nesta radiofáceis. Pereira et al. (2008) e Ribeiro et 

al. (2013)  abordam a questão da concentração e mobilidade do urânio em manto 

de alteração. Pires (1995) vincula a concentração e mobilidade do urânio à 

alteração hidrotermal com fins de prospecção mineral.  E como suporte a este 

raciocínio, deve-se considerar que a radiofáceis 3 está na zona de charneira do 

anticlinal, zona onde se tem a maior interação de mobilidade e deformação de 

materiais na presença de perturbações tectônicas; 

6. radiofáceis 4 - o domínio da canga do tipo detrítica corresponde à radiofáceis 4. 

Este tipo de canga é constituído por conteúdo detrítico bem consolidado 

formando uma carapaça mecanicamente dura que cobre as rochas sotopostas;  

7. radiofáceis 5 e 6 - esporadicamente, na porção periclinal, extremo nordeste da 

área, aparecem alguns afloramentos de xisto e quartzito ferruginoso, 

respectivamente, grupos Sabará (correspondente à radiofáceis 5) e Piracicaba 

(correspondente à radiofáceis 6); 

8. como recomendação, sugere-se, o que não é o foco no momento, uma análise 

com maior acurácia para integrar, por exemplo, dados petrográficos e, se 

conveniente, geoquímicos para definir a natureza / fonte dos detritos verificados 

na canga detrítica, bem como, a argilosidade; 

9. tório se relaciona à argilosidade dos litotipos. Assim, os altos valores relativos 

de tório na Radiofáceis 1 sugerem tratar-se de sequência metassedimentar do Gr. 

Nova Lima; 

10. as razões U/K, U/Th e Th/K seguem um mesmo padrão, no qual se verifica 

baixos valores no núcleo do anticlinal, porção oeste da área, significando o 

governo de litotipos relativamente mais antigos, e altos valores no flanco, porção 

leste, significando o governo de litotipos relativamente mais recentes. Isto 

remete a já debatida presença dos grupos Nova Lima e Itabira, respectivamente, 

no núcleo e flanco, porções oeste e leste da área; 

11. os altos valores de Fator F no núcleo do anticlinal, porção oeste da área, indicam 

atividade hidrotermal na área, registrada principalmente nas sequências do 

Grupo Nova Lima. Além disso, como a região é contextualizada por ter sido 

alvo de explorações auríferas (incluindo o ouro primário de veio), o Fator F é 

um bom guia prospectivo para o referido bem mineral; 
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12. a FIGURA 36 mostra novamente o mapa geológico da área para balizar a 

interpretação das radiofáceis. A FIGURA 37 vinculá-as ao mapa geológico, 

sobrepondo-as a ele; 

13. a FIGURA 38 mostra uma análise estrutural no mapa canal de tório, dando 

suporte à interpretação da análise estrutural realizada na magnetometria. Assim, 

é possível perceber mais claramente os lineamentos na direção NE-SW, que se 

relacionam às falhas de empurrão que condicionam a estruturação dos grandes 

vales paralelos nesta direção, sendo o Vale do Fundão um deles. 
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PLIOCENO – PLEISTOCENO 
 N23Ca- Canga: Capeamento  

limonítico 
RIACIANO 
Gr. Sabará 

 PP2ms- Indiviso – clorita xisto,  
filito, quartzito 

SIDERIANO 
Gr. Piracicaba 

 PP1mpc- Fm. Cercadinho – Quartzito 
 ferruginoso, filito prateado 

Gr. Itabira 
 PP1mig- Fm. Gandarela – Itabirito  

dolomítico 
 PP1mic- Fm. Cauê – Itabirito. 

 Concentração de hematita 
Gr. Caraça 

 PP1mc- Fm. Moeda – Quartzito, filito 
NEOARQUEANO 
Gr. Nova Lima 

 A4mcp- Unidade Córrego do Paina –  
Quartzo-mica-clorita xisto 
 

 

 

ESCALA 1:20.000 

FIGURA 36 - Mapa geológico da área em estudo para comparação aos resultados geofísicos da FIGURA 4.2.2. Adaptado do Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero (2005). 

Metros 
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FIGURA 37 - Resultado de integração das radiofáceis sobrepostas ao mapa geológico. Detalhe: os contornos em branco indicam os limites das radiofáceis.

ESCALA 1:20.000 

cps 

Metros 
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FIGURA 38 - Análise estrutural, via canal de tório (linhas em branco), conjugada aos aspectos estruturais 

do mapa geológico. Aqui são enfatizados, além da estruturação principal NW-SE, os lineamentos 

relacionados às falhas de empurrão na direção NE-SW. 

 

 

5.3 INTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS REGIONAIS 

 

O alvo inicial da etapa regional foi a observação da magnetofáceis 2, que apresenta 

anomalias de altos magnetométricos, bem como, uma maior densidade de lineamentos 

magnéticos se entrecruzando ou não. Além disso, é nesta magnetofáceis que é possível 

observar indícios de movimentação tectônica. Entretanto, integrando esta informação ao 

resultado radiométrico, em que foi possível estabelecer o mapeamento geológico 

(verificado na figura anterior, a FIGURA 35) e determinação dos contatos litológicos, 

tem-se o marco para se deslocar ao campo para encontrar as cavidades da área. 

 

A FIGURA 39 apresenta a localização das cavidades no mapa Canal de Tório, onde se 

tem integrados os lineamentos magnéticos aos contatos litológicos pela radiometria. 

Assim, verificando a disposição espacial das cavidades, nota-se que algumas delas 

localizam-se, de fato, nas zonas de contato lateral entre litologias distintas. O outro 

ESCALA 1:20.000 

cps 

Metros 



 

 

66 
 

controle, o estrutural, é bem marcado na zona de cisalhamento NW-SE. Tudo isso tem 

ligação ao favorecimento do mecanismo de percolação de fluidos, que está intimamente 

relacionado aos aspectos genéticos das cavidades. 

 

FIGURA 39 - Disposição espacial das cavidades prospectadas na área em estudo sobre o mapa do canal 

de Tório, onde se tem os lineamentos magnéticos integrados aos contatos litológicos. Nota-se a 

ocorrência das cavidades controlada pelo contato litológico e por uma zona de cisalhamento circundada 

em laranja. 

 

Comparando-se o mapa geológico com o mapa de interpretação geofísica observa-se 

coerência na compartimentação das litologias: litotipos ferríferos no flanco do anticlinal 

e o xisto no núcleo do mesmo. Além disso, a coerência se faz presente na estruturação 

principal NW-SE. As diferenças estão na distinção entre os tipos de canga que os 

resultados geofísicos revelam e que são conferidos ao campo, o que não condiz com o 

mapa geológico por não haver nesse tal consideração.  

 

 

Metros 

Zona de 
cisalhamento 
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5.4 INVESTIGAÇÃO LOCAL VIA EL 

 

Nesta etapa objetivou-se selecionar estrategicamente algumas cavidades naturais para se 

elaborar modelos bidimensionais e tridimensionais de seções geoelétricas e compará-los 

aos mapas topográficos em planta e em perfil cedidos pela empresa mineradora Vale. 

Todavia, muitas das cavidades naturais foram submetidas à ação antrópica, de forma 

que, por vezes, torna-se muito difícil sua identificação como cavidade natural, ou 

cavidade natural impactada, ou até mesmo galeria de pesquisa.  

 

Por outro lado, fatores de campo como irregularidades topográficas abruptas do terreno 

sobreposto à cavidade, bem como a vegetação, dificultam arquitetar a disposição de 

arranjo de eletrodos na área. Assim, depois de avaliar as variáveis expostas, foi possível 

escolher uma cavidade natural, mas impactada, cujo terreno sobreposto possui 

declividade amena e vegetação pouco desenvolvida (mas com limitações físicas 

laterais). Trata-se da cavidade natural SPD_027, que experimentou intervenção 

antrópica, cuja posição referente ao datum SAD 69, tem como coordenadas, 0662157m 

E e 7749301m N. Nas FIGURAS 40 e 41, que detalham topograficamente a cavidade 

escolhida, se encontram a locação e orientação das seções geoelétricas, transversais à 

estruturação da cavidade. Os dados originais encontram-se anexadas no final deste 

trabalho. 

 

Ressalta-se que o ponto central de cada seção está a 16m da origem (S1, S2 e S3), e 

16m das extremidades finais (S1’, S2’ e S3’). O levantamento foi realizado tentando 

coincidir estrategicamente a posição das seções a uma determinada curva topográfica 

local. As continuidades laterais da cavidade, no mapa topográfico, não estão simétricas 

em relação ao ponto central. Isto se deve ao fato da lateral, que vai do ponto central às 

extremidades S1’, S2’ e S3’, extrapolar a área mapeada da cavidade. No entanto, é 

verificado em campo que a parte não mapeada trata-se de canga detrítica. Já na lateral 

que vai do ponto central às extremidades S1, S2 e S3, é observada, em campo, uma 

vasta cobertura de blocos que não foram mapeados. 
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FIGURA 40 - Mapa topográfico em planta da cavidade selecionada para realização do método EL e locação / orientação das seções levantadas. Fonte: Divisão de Espeleologia da empresa 

mineradora Vale. 
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FIGURA 41 - Mapa topográfico em perfil da cavidade selecionada para realização do método EL e locação das seções levantadas (Observar o PERFIL TOPOGRÁFICO “SEÇÃO E”). 

Fonte: Divisão de Espeleologia da empresa mineradora Vale. 
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As TABELAS 6, 7 e 8 apresentam os dados de corrente elétrica injetada ao terreno e de 

potencial elétrico medidos no campo para o cálculo da resistividade elétrica nos pontos 

de observação. 

 
TABELA 6 - Dados de corrente elétrica injetada ao terreno e de potencial elétrico medidos no campo para 

o cálculo da resistividade elétrica nos pontos de observação na Seção Geoelétrica S1_S1’. 

 

 

 

Levantamento de eletrorresistividade - Método Dipolo-Dipolo 

Local: Gogo - 0662157m E 
7749301m N Data: 16/03/2016 Linha: S1_S1’ 

Ponto Central: AB7∩AB8 AB: 2m MN: 2m Espaçamento AB-MN: 2m 

  n i (mA) V (mV)   n i (mA) V (mV)   n i (mA) V (mV) 

AB1 1 8,6 128,3 AB6 1 7,8 246 AB11 1 8,52 306 

  2 8,6 152   2 7,8 114   2 8,47 290 

  3 8,7 124   3 8 136   3     

  4 8,97 153   4 7,9 158   4     

  5 8,95 152   5 7,92 176   5     

  6 8,8 230   6 7,85 190   6     

AB2 1 9 171,8 AB7 1 8,05 221 AB12 1 8,75 256 

  2 9,5 148   2 8 238   2     

  3 9,6 140   3 7,98 250   3     

  4 9,65 137   4 7,9 257   4     

  5 9,66 135   5 8 276   5     

  6 9,6 134   6 7,9 205   6     

AB3 1 7,77 106 AB8 1 8,45 250 AB13 1     

  2 7,65 104   2 8,45 259   2     

  3 7,6 102   3 8,44 266   3     

  4 7,61 100   4 8,4 274   4     

  5 7,63 108   5 8,4 278   5     

  6 7,6 109   6       6     

AB4 1 6,46 142 AB9 1 7,16 280 AB14 1     

  2 6,42 153   2 7,14 290   2     

  3 6,35 170   3 7,1 291   3     

  4 6,3 152   4 7,7 286   4     

  5 6,4 149   5       5     

  6 6,4 153   6       6     

AB5 1 7,4 233 AB10 1 7,23 278 AB15 1     

  2 7,43 266   2 7,2 285   2     

  3 7,41 275   3 7,21 276   3     

  4 7,49 296   4       4     

  5 7,47 299   5       5     

  6 7,46 275   6       6     
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TABELA 7 - Dados de corrente elétrica injetada ao terreno e de potencial elétrico medidos no campo para 

o cálculo da resistividade elétrica nos pontos de observação na Seção Geoelétrica S2_S2’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de eletrorresistividade - Método Dipolo-Dipolo 

Local: Gogo - 0662157m E 
7749301m N Data: 16/03/2016 Linha: S2_S2’ 

Ponto Central: AB7∩AB8 AB: 2m MN: 2m Espaçamento AB-MN: 2m  

  n i (mA) 
V 

(mV)   n i (mA) 
V 

(mV)   n i (mA) V (mV) 

AB1 1 11,54 44 AB6 1 8,56 79 AB11 1 8,52 46 

  2 11,57 42   2 8,51 80   2 8,49 45 

  3 11,58 40   3 8,49 82   3     

  4 11,57 40   4 8,49 83   4     

  5 11,58 39   5 8,49 82   5     

  6 11,46 38   6 8,47 83   6     

AB2 1 10,8 43 AB7 1 7,97 85 AB12 1 7,9 54 

  2 10,79 42   2 7,85 85   2     

  3 10,79 41   3 7,89 83   3     

  4 10,81 41   4 7,96 82   4     

  5 10,84 39   5 7,87 81   5     

  6 10,8 39   6 7,77 80   6     

AB3 1 9,69 36 AB8 1 9,15 53 AB13 1     

  2 9,64 37   2 9,08 53   2     

  3 9,61 37   3 9,06 53   3     

  4 9,58 38   4 9,03 52   4     

  5 9,62 37   5 9,08 43   5     

  6 9,57 38   6       6     

AB4 1 8,62 53 AB9 1 9,02 44 AB14 1     

  2 8,68 58   2 9,02 43   2     

  3 8,63 61   3 9,04 42   3     

  4 8,65 66   4 9,05 42   4     

  5 8,64 63   5       5     

  6 8,63 63   6       6     

AB5 1 9,4 70 AB10 1 8,69 45 AB15 1     

  2 9,4 66   2 8,75 45   2     

  3 9,34 68   3 8,74 45   3     

  4 9,39 68   4       4     

  5 9,33 68   5       5     

  6 938 68   6       6     
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TABELA 8 - Dados de corrente elétrica injetada ao terreno e de potencial elétrico medidos no campo para 

o cálculo da resistividade elétrica nos pontos de observação na Seção Geoelétrica S3_S3’. 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de eletrorresistividade - Método Dipolo-Dipolo 

Local: Gogo - 0662157m E 
7749301m N 

Data: 
16/03/2016 Linha: S3_S3’ 

Ponto Central: AB7∩AB8 AB: 2m MN: 2m Espaçamento AB-MN: 2m 

  n i (mA) V (mV)   n 
i 

(mA) 
V 

(mV)   n i (mA) V (mV) 

AB1 1 12,6 74 AB6 1 10,97 61 AB11 1 9,23 37 

  2 12,66 75   2 10,94 63   2 9,21 36 

  3 12,56 75   3 10,94 60   3     

  4 12,45 76   4 10,93 60   4     

  5 12,65 71   5 10,94 59   5     

  6 12,65 70   6 10,92 58   6     

AB2 1 10,95 96 AB7 1 9,08 49 AB12 1 9,5 31 

  2 10,92 96   2 8,9 46   2     

  3 10,84 95   3 8,98 46   3     

  4 10,83 95   4 8,9 45   4     

  5 10,85 96   5 9 44   5     

  6 10,77 96   6 8,99 44   6     

AB3 1 8,14 75 AB8 1 8,68 45 AB13 1     

  2 8,1 75   2 8,6 46   2     

  3 8,13 72   3 8,4 45   3     

  4 8,11 72   4 8,49 45   4     

  5 8,09 70   5 8,55 44   5     

  6 8,09 70   6       6     

AB4 1 7,85 70 AB9 1 9,32 47 AB14 1     

  2 7,8 69   2 9,3 47   2     

  3 7,86 67   3 9,36 46   3     

  4 7,78 67   4 9,43 46   4     

  5 7,76 67   5       5     

  6 7,92 62   6       6     

AB5 1 10,93 79 AB10 1 10,07 39 AB15 1     

  2 11,12 63   2 10,06 39   2     

  3 11,1 60   3 10,04 38   3     

  4 11,1 59   4       4     

  5 11,03 61   5       5     

  6 11,1 61   6       6     
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As FIGURAS 42, 43 e 44 apresentam as seções de pseudoprofundidade em perfil de 

resistividade aparente, calculada e invertida pelo Res2dinv, referentes, respectivamente, 

às seções geoelétricas S1_S1’, S2_S2’ e S3_S3’, que serão discutidas a seguir.  

 

 

FIGURA 42 – Seções de pseudoprofundidade em perfil de resistividade aparente, calculada e invertida 

pelo Res2dinv referente à seção S1_S1’. 

 

 

 

FIGURA 43 – Seções de pseudoprofundidade em perfil de resistividade aparente, calculada e invertida 

pelo Res2dinv referente à seção S2_S2’. 

S1 S1’ 

S2’ S2 
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FIGURA 44 – Seções de pseudoprofundidade em perfil de resistividade aparente, calculada e invertida 

pelo Res2dinv referente à seção S3_S3’. 

 

Da integração das informações analisadas nas seções de pseudoprofundidade de 

resistividade invertida com as observações obtidas em campo, qualitativa e 

quantativamente, pode-se interpretar que: 

1. nas três seções de pseudoprofundidade de resistividade invertida nota-se alto 

contraste nos valores de resistividade, sobretudo verticalmente, variando da 

ordem de grandeza de centenas a milhões de Ω.m.  Assim, valores na ordem de 

centenas de milhares a unidades de milhões Ω.m indicam presença de cavidade, 

o que, comparativamente, ocorre nas seções de pseudoprofundidade de 

resistividade invertida no trabalho de Liberato (2014), onde se conclui a 

ocorrência de cavidades nesta faixa de valores de resistividade. Por outro lado, 

os menores valores se relacionam ao material que envolve a cavidade, que neste 

caso trata-se da canga detrítica. Comparativamente, no trabalho de Costa (2007) 

são abordados valores de resistividade aparente na ordem, de no máximo, 

algumas dezenas de milhares de Ω.m para canga, observando-se valores mais 

baixos para cangas mais ricas em blocos de hematita compacta. Krásný et al. 

(2014) analisando aspectos hidrogeológicos em rochas fraturadas e balizando 

como exemplo o método Dipolo-Dipolo, apresentam valores de resistividade 

elétrica de até 10.000 Ω.m para iron crust; 

S3’ S3 
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2. como a cavidade está se aprofundando no sentido NE para SW, é mais notório o 

teto da mesma na seções de pseudoprofundidade de resistividade S1_S1’.  Isto 

explica o fato de a anomalia de alto resistivo abranger uma faixa vertical nesta 

seção de pseudoprofundidade de resistividade maior que nas demais. O teto da 

cavidade começa a aparecer nesta seção de pseudoprofundidade de resistividade 

a partir do patamar de profundidade de cerca de 2,8m (razoavelmente 

compatível ao perfil topográfico, onde o teto é menos profundo na ordem de 

centímetros); 

3. lateralmente, nas três seções de pseudoprofundidade de resistividade invertida a 

zona de anomalia de alto resistivo está presente numa faixa continua, cerca de 8 

a 20m das origens. A faixa é contínua, pois a amostragem de pontos de 

observação de resistividade foi de 1m (devido ao espaçamento de 2m entre 

eletrodos), o que pode não ter abrangido as estreitas reentrâncias de canga ao 

corpo da cavidade, ao passo que se considera ainda que a inversão matemática 

pode tê-las “mascarado” ainda mais;  

4. à direita do ponto central (x = 16m), nas seções de pseudoprofundidade de 

resistividade S1_S1’ e S2_S2’, o alto resistivo se relaciona ao indicativo de 

presença da cavidade e o baixo resistivo à parede que a envolve. Já na seção de 

pseudoprofundidade de resistividade S3_S3’, o alto resistivo se relaciona à 

cavidade e, em partes, à influência tridimensional do seu campo elétrico. O 

baixo resistivo da S3_S3’ também estaria relacionado à parede da cavidade. 

Contudo, S2_S2’ pode também ter sido influenciada pelo campo elétrico; 

5. à esquerda do ponto central nota-se a questão das reentrâncias discutidas, e nas 

três seções de pseudoprofundidade de resistividade, o alto resistivo se relaciona 

à cavidade, bem como, sua influência nas reentrâncias de canga (ou o fato 

anteriormente explicado). Já o baixo resistivo relaciona-se à concentração de 

blocos de canga, com seus interstícios preenchidos por sedimentos pelo fato de 

se notar vegetação sobre os blocos (FIGURA 45); 
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FIGURA 45 - Vegetação sobre blocos de canga indicando preenchimento dos seus interstícios por 

sedimentos, o que gera baixa anomalia de resistividade elétrica. 

 

6. a FIGURA 46 mostra os resultados (em planta) das linhas de isovalores de 

resistividade elétrica (dados invertidos pelo Res2dinv) das três seções interpoladas 

nos patamares de profundidade z de 1,85; 2,72 e 3,67m, por meio do método 

Natural Neighbor (Surfer). Nesta figura, nota-se no patamar 3,67m o alto resistivo 

que vai se estreitando rumo a SW, que tende a aproximar-se ao limite lateral da 

cavidade neste sentido. Nota-se também a coerência espacial com as seções de 

pseudoprofundidade de resistividade anteriormente apresentadas. Do patamar 

2,72m para cima, no caso das seções de pseudoprofundidade de resistividade os 

valores estariam variando em decorrência à variação natural de percolação e 

preenchimento de água na canga (material poroso, armazenando grande 

quantidade de água de chuva, segundo publicação da Rio Acima Conheça e 

Explore (2016)), ao passo que o levantamento EL foi realizado durante período 

chuvoso (verão). 
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FIGURA 46 – Interpolação (em planta) das três seções geoelétricas em patamares de profundidade z de 

1,85; 2,72 e 3,67m, por meio método Natural Neighbor (Surfer) e correlação tridimensional. 

 

 

Para fechar a análise de resistividade recorreu-se à modelagem matemática 

tridimensional (FIGURA 47). Afinal, por meio da inversão obtida pelo Res2dinv 

chegou-se a resultados satisfatórios e coerentes com as observações de campo. Assim, o 

banco de dados invertidos foi submetido a um novo processamento, dessa vez, no Voxel 

integrado ao Oasis Montaj, em que se balizou num modelo de blocos, similar à 

representação das seções de pseudoprofundidade de resistividade invertida integradas 

aos slices (plantas de isovalores de resistividade) no espaço. Através deste modelo, fica 

mais claro entender a geometria da cavidade, onde melhor se nota a posição do teto; os 

limites laterais; a orientação de aprofundamento da cavidade; os trends de aumento de 

resistividade em profundidade indicando a continuidade da cavidade em profundidade 

para além dos limites do modelo; e a orientação espacial da cavidade. 

 



 

 

78 
 

 

FIGURA 47 - Resultado da modelagem matemática tridimensional (Modelo de Blocos) por meio do 

Voxel integrado ao Oasis Montaj. Neste modelo não suavizado (vista em perspectiva NW-SE) nota-se os 

limites laterais, bem como, as profundidades e limites do teto da cavidade. Além disso, é possível 

perceber a tendência de aprofundamento das cavidades rumo a SW, bem como, a tendência de aumento 

de resistividade rumo a patamares de profundidade mais acentuados. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

6.1- CONCLUSÃO 

 

Nos parágrafos a seguir são apresentados os pontos que corroboram para conclusão 

desse estudo. 

 

No contexto geológico da área em estudo, por análise de campo distinguiu-se os 

seguintes tipos litológicos: xisto do Grupo Nova Lima; cangas dos tipos estrutural 

(itabirito intemperizado – Grupo Itabira) e detrítica (cobertura fanerozoica); e 

afloramentos esporádicos de outras litologias do Supergrupo Minas, como os quartzitos 

da Formação Moeda do Grupo Piracicaba, o xisto do Grupo Sabará, e itabirito são do 

Grupo Itabira. A estruturação principal é evidenciada pela foliação cuja atitude média é 

N43°W/19°NE. Lascas de empurrão do xisto em contato com os litotipos ferríferos são 

observadas no interior de algumas cavidades naturais. A atitude média deste contato é 

N61°W/14°NE. As cavidades são observadas nos contatos entre as litologias (canga 

estrutural em contato com canga detrítica; e xisto em contato com canga estrutural ou 

canga detrítica). Geralmente são rasas, acompanham a morfologia do terreno, e a 

maioria delas experimentaram interferência antrópica. 

 

Ao que tange o uso dos métodos geofísicos e seus resultados, por meio da 

magnetometria, nota-se a estruturação principal (direção NW-SE) sendo interceptada 

por uma geração mais recente de lineamentos (direção NE-SW). Há indício de 

cinemática dextral por este entrecruzamento, evidenciando uma zona de cisalhamento 

situada na direção da estruturação principal NW-SE. A interpretação da Rosa de 

Lineamentos mostra o domínio da estruturação na direção NW-SE, cujos lineamentos 

magnéticos foram ponderados pelo comprimento e direção. Em adição, a densidade de 

lineamentos magnéticos entrecruzados ou não, concentra-se no flanco NE do Anticlinal 

de Mariana, a magnetofáceis 2, onde se percebe altos magnetométricos (tendo o 

governo das formações ferríferas e seu produto de alteração). Notam-se também 

lineamentos magnéticos nas direções E-W e N-S. Quatro tipos de fraturas foram 

observados no campo, aproximadamente, paralelas aos lineamentos magnéticos. As 
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fraturas J1’, J1, J3 e J4 podem se correlacionar aos lineamentos magnéticos de direção 

E-W, NE-SW, NW-SE e N-S, respectivamente. 

 

Em relação à radiometria, o reconhecimento de fáceis radiométricas distintas 

possibilitou a distinção da área em seis domínios radiométrico-litológicos diferentes. 

Assim, foi possível estabelecer o caminhamento nas zonas de contato litológico na 

tentativa de prospectar as cavidades. Além disso, por meio deste método, conclui-se que 

a sequência do Grupo Nova Lima, que aparece na área, refere-se à sequência 

metassedimentar devido ao alto conteúdo relativo de tório, o que se relaciona à 

argilosidade. 

 

A radiometria mostra também que as razões U/K, U/Th e Th/K seguem um mesmo 

padrão. Verificam-se baixos valores no núcleo do anticlinal, porção oeste da área, 

significando o domínio de litotipos relativamente mais antigos, e altos valores no 

flanco, porção leste, que evidencia o governo de litotipos relativamente mais recentes. 

Isto remete a já debatida presença dos grupos Nova Lima e Itabira, respectivamente, no 

núcleo e flanco NE do anticlinal, porções oeste e leste da área. 

 

Os altos valores de Fator F no núcleo, porção oeste, indicam atividade hidrotermal na 

área, registrada principalmente nas sequências do Grupo Nova Lima. Além disso, como 

a região é contextualizada como alvo de explorações auríferas (incluindo o ouro 

primário de veio), o Fator F é um bom guia prospectivo para o referido bem mineral. 

 

Na radiometria foi possível conduzir uma análise estrutural (como suporte à análise via 

magnetometria) em que se enfatizou, além da estruturação principal NW-SE, as 

estruturas NE-SW que se relacionam às falhas de empurrão que aparecem nos grandes 

vales paralelos nesta direção, sendo o Vale do Fundão um deles. 

 

A integração dos resultados do método magnetométrico com o radiométrico na etapa de 

análise regional, deu início à procura em campo das cavidades obedecendo ao critério 

de analisar a porção de grande concentração de lineamentos e, ao mesmo tempo, de se 

atentar às zonas de contatos litológicos. Foi observada uma relação de contato vertical 

entre litologias, como também de contato lateral. Adicionalmente, verifica-se que a 

distribuição do posicionamento das cavidades segue o trend da direção NW-SE que 
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coincide com a estruturação principal, que quando analisado no mapa magnetométrico, 

reporta à mencionada zona de cisalhamento, aonde as cavidades ocorrem. Logo, 

percebe-se o grande controle de contato litológico e controle estrutural imposto pela 

zona ao condicionamento de ocorrência das cavidades. 

 

Por fim, no método EL, adotado na etapa de análise local, a inversão matemática dos 

dados e geração de seções de pseudoprofundidade de resistividade em perfis e plantas 

em certos patamares de profundidade de investigação, bem como, a elaboração de 

modelo tridimensional, permitiu observar grande similaridade aos detalhes em 

comparação às referências cedidas pela mineradora Vale. Logo, conclui-se ser este um 

método bastante apropriado ao contexto geológico do trabalho, assim como em outros 

trabalhos citados na SEÇÃO 1.2, que mostra o êxito em sua aplicação. 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

 

A campanha geofísica adotada nesse estudo obteve resultados razoáveis. Entretanto, 

métodos alternativos também poderiam ser utilizados tanto para integrar aos outros, 

quanto para substituir algum, de forma a se obter melhores resultados. Exemplo disso 

seria o uso de métodos eletromagnéticos. Alguns entraves como a dificuldade de 

aquisição de equipamentos, e até mesmo na aquisição de softwares impossibilitaram 

essa integração com outros métodos geofísicos. Por outro lado, entraves físicos como as 

condições do terreno e vegetação, limitaram a possibilidade de se fazer levantamentos 

EL com espaçamentos maiores a fim de se analisar as cavidades em maior 

profundidade. 

 

É recomendável também que se faça o adensamento dos espaçamentos entre eletrodos, 

em aparelho adequado, para mais detalhes dos limites geométricos em patamares mais 

rasos das cavidades. Assim, integrando-se os dados dos levantamentos de maior e 

menor espaçamento entre eletrodos, o resultado se aproximaria melhor à realidade, 

abrangendo teto, paredes, vão e base das cavidades, ao passo que, neste trabalho não foi 

possível visualizar a base da cavidade por meio do método EL, mas ficou explícita a 

tendência da orientação de aprofundamento da mesma.  
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Ainda a respeito deste método, visando agilizar o trabalho, seria conveniente aplicar 

sobre cada cavidade prospectada, a técnica de Imageamento Elétrico 3D que, de acordo 

com Baessa et al. (2010), trata de investigações da variabilidade de resistividade em 

subsuperfície, tanto na direção horizontal como na vertical, de forma automatizada e 

previamente programada, utilizando um grande número de eletrodos com espaçamento 

normalmente constante, conectados a um cabo multieletrodo e este a uma unidade 

eletrônica “switch box” e ao resistivímetro. Por fim, fica a sugestão para estudos futuros 

de se integrar, sempre quando possível, outros métodos como os eletromagnéticos e de 

microssísmica. O último seria ideal para determinação de movimentações tectônicas nas 

cavidades. 
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