programa no cálculo da deformação de meta-conglomerados da Formação
Sopa-Brumadinho, na porção central da Serra do Espinhaço Meridional.
O terceiro capítulo estuda as deformações progressivas, através de
minerais fibrosos, crescidos sin-tectonicamente, em sombras de pressão, e o
uso destas fibras para o cálculo dos incrementos deformacionais e da
deformação finita. É apresentado um programa computacional que faz a
simulação numérica do crescimento de sombras de pressão e a aplicação
deste programa na simulação de sombras de pressão encontradas em
rochas do Grupo Bambur, nas proximidades da cidade de Sete Lagoas, MG.
Em todos os capítulos são apresentadas algumas conclusões, sobre a
capacidade dos métodos estudados de fornecer subsídios para o
entendimento de estruturas e processos tectônicos, e as contribuições das
aplicações destas técnicas para o esclarecimento da estruturação tectônica
das áreas estudadas.

FLAVIO WOLFF
Caracterização Petrográfica, Litogeoquímica, Química Mineral e
Geotermometria de Rochas de Alto Grau Metamórfico do Complexo
Anápolis-Itauçú, Goiás
Orientador : Joel Gomes Valença
Resumo:
O Complexo Anápolis-Itauçú (GOl. parte do denominado cinturão
granulítico Alfenas, constitui-se como um terreno preponderantemente
formado por rochas da fácies granulito e transição anfibolito/granulito, onde
processos tectônicos intensos dificultam a identificação dos limites dos
corpos rochosos de diversas naturezas. São identificados, neste trabalho,
além de rochas de grau metamórfico baixo a médio, metatoleítos oceânicos,
tipos TH1 e TH2 e uma seqüência calcialcalina, granulitizados . Dentre os
representantes paraderivados destaca-se a presença de sedimentos pelitograuváquicos granulitizados, e inclusive de material leucossomático, destes
originados por fusão parcial, recristalizado também em alto grau
metamórfico. Paragêneses observadas, além de outros tipos de evidências,
indicam a probabilidade de ter havido um metamorfismo granulitizante de
baixa pressão seguido de um outro, cujas características são ampla mentes
dominantes hoje, de média a alta pressão. Os resultados geotermométricos
indicam um equilíbrio mineral em torno de 800 0 C (par OPX-CPX) para as
rochas de alto grau estudadas.
As rochas da fácies anfibolito, presentes na sua predominância,
correspondem, correspondem a porções de terreno TTG envolvidos no
cinturão granulítico, restos de rochas supracrustais sobrepostas ou corpos
alongados, estes amplamente condicionados ao retrometamorfismo de
rochas granulíticas e controlados pela dinâmica tectônica .
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A litogeoquímica, atrelada à associação litológica encontrada, aponta
para a possibilidade da existência de um "greenstone belt" granulitizado. A
litogeoquímica conduz também à interpretação de que a seqüência
calcialcalina granulitizada, seja o representante de rochas de arco
magmático de antiga borda continental ativa.

ANDRÉ CALlXTO VIEIRA
Aplicação do Sensoriamento Remoto na Pesquisa Mineral: Uma
Abordagem Metodológica para a Prospecção de Enxôfre na Bacia SergipeAlagoas, Estado de Sergipe

Orientador: Hélio Monteiro Penha
Resumo:
Imagens e dados de sensoriamento remoto foram utilizados e
interpretados visualmente e pelo conputador IMAGE-1 00 da General Electric,
a fim de caracterizar e selecionar áreas potenciais ao jazimento de enxôfre
localizadas no bordo continental oeste da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas,
no Estado de Sergipe, tendo como base, uma ocorrência conhecida na
região de Castanhal.
Foram confeccionados "overlays" na escala 1: 100.000, através da
interpretação das imagens de satélite da série LANDSAT, mosaicos de
imagens de Radar e fotografias aéreas convencionais e pelos trabalhos de
campo e pré-existentes e extraídas informações relativas a drenagem,
lineamento, uso do solo, vegetação, relevo, litologia, geologia local e
reflectãncia de alvos, obtidos das fitas CCT's das imagens de satélite
LANDSAT e distribuídos sobre uma grade contendo 218 (duzentos e
dezoito) células unitárias.
Com base nas características da área conhecida e constatada como
mineralizada em enxôfre e através da comparação automatizada das
características desta áreaa, com a área de interesse, foi possível a definição
do grau de semelhança e consequentemente, a possibilidade de
mineralização em outras áreas.
Um mapa de áreas potenciais foi confeccionado da região do bordo
continental da Bacia Sergipe-Alagoas: 18 (dezaoito) áreas foram
classificadas como potenciais, sendo que 7 (sete) com alto, 4 (quatro) com
médio e 7 (sete) com baixo nível de potencialidade .
Os resultados dos estudos realizados indicaram que, com economia
de custos e prazos reduzidos, é possível selecionar áreas potenciais ao
jazimento mineral, bem como fornece subsídios para o estabelecimento de
prioridades na execução de estudos mais detalhados.
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