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ABSTRACT

This pap er presents the results obtained by geological and geophy sical reconnaissance
investigations - carried out during excursions with senior students in geology at the
Sao Paulo Uni versity - of a circ ula r morphological depression, locat ed abont 35 km
south of Sao Paulo / Fig 1/. ,

Th e striking surface feature has a diameter of about 3 km and is surrounded by a
ring-shaped wall of hills rising about 50 - 100 m above the level of th e central pl.ain
which con sists of marsh-land covered by a thi ck vegetation / Fig. 2/.

The country rocks of the ar ea are crystalline rocks (Proterozoic) and ar e deeply
decomposed. These rocks have a schistosity which strikes uniformly N-70o-E and an
approximately vertical dip. On several places quartzite veins as well as pegmatite
containing tourmaline have been found. On the inside and the out side of th e rim three
erosion level s have been observ ed (fig. 2). The sediments in the center are probably
la custrine.

In conn ecti on with the description of the geological surface observations thr ee hypo
thesis ar e forwarded regarding the possibl e origin of the surface depr ession: faults, sink
hole or cauldron subsidence struc ture and impact of a large meteorit e.

Th e geohysical investigations have been carried out by mean s of the resistivity
method (" electrical drilling" ) and gravit at ional measurements. A short description is
given of the methods and instruments used /Fig. 4 and 7/ as well as th e progress of the
fieldwork.

Only two electrical depth determinations could be carried out in th e .center of the
depre ssion / F ig. 3/. They indicate a depth of 285 m to a high resi stiv e bottom rock
which is assumed to correspond to th e crystaline. The sediments at these locations have
a low, uniforme resistivity indicating that there is no pronounced stratifi cation. /Fig. 5
and 6/ . Th e other depth determination points are located at higher surface levels. At
these points considerably smaller depth to the crystalline rocks have been obtained and
the overburden Ic'onsists of layers of diff erent resistivity which obviously correspond to
zones of different degree of decomposition.

The main method used during the investigation, howewer, was the gravitational
method. The results deriv ed from these investigations confirmed, in principle, the
electrical results inasmuch as a large gravity minimum has been obtained within the
depression indicating a considerable density deficit in the subsurface structure. In addition
to thi s anomaly the isogalrnap / Fig. B/ disclo ses a regional anomaly, most probably

('j tste tra bal ho foi feilo com aux ili o do Consetho Nacional de Pesqu isas.
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ca used hy a density contrast within the crystalline rocks, which trav erses the center of
the depression . Furthermore a third gravity anomaly is indicated in the south part of
the investigated area , presumahly due to an anticlinal strm.xure consisting of dense
material (basic intrusion).

A quanti ta tive analysis or Ihe residunl gravity map of thp dep ession IFig. 91 is
no t ",,~si hlc al IJI'eSl:n1 hecau se of lack of knowledge concerning the nat ure or the
~t:d iments. Assuming tha t these are of the sa m' com posi tion an d density as the sediments
in the Siio Pa ulo basin a depth of nhou t 800 III is oh tained to the hasement in the cen ter
IIr the .lepressiou . T IJis dep th pan hardly he explained geologically. Howewer, un der
ce rta in assumpt inns a max imum density differ cn cr- of about 1,2 seem . to he reasonable
ill whi ch CaH: the depth 10 thc' ba sem r-nt would bl' uhout 400 m. This figure i of th
order of that obtained by the electrical method, which indicated nearly 300 m. This
di- crepan r-y of nhout Ica m ,·o uld indicate that the elect ri c investi ga tions probably had
nnt reaeh ed the so lid crys ta lline. Fur this reason it is planned to mak addit ional
elec tr ica l depth determinations in the center of th e depression when an adequate equip
ment for deep resistivity mea surements has been procured.

From the geological analysis of all observations and results obtained up to now
th e conclusion is drawn that the depression most probably was caused by collapse after
dissolution of calcareous rocks rather than by faulting or a crypto-voloanic process.
Huwewer, the possibility of a meteorite impact can at present not be entirely disregarded
as a cause for the large surface depression.

RESUMO

Este trabalho haseia-se sobretudo na interpretacfio dos resultados preliminares de
invest iga"oe geoff slcas efetuadas numa depressiio circular, de 3 Km de diarnetro, existente
na regiiio de Colonia, zona rural de Santo Amaro, 35 Km ao Sui da cidade de Sao Paulo.
As invcs rigaeoes geologicas 51' limitararn a urn rapido reconhecimento das rochas da
regiiio, observacoes morfologicas e medidas estruturais, A feil<iio em apreco se situa em
rochas comuns do cornplexo cristalino brasileiro. As investigacfies geofisicas, feitas por
metodos de resistividade e gravimetria, indicaram que 0 fundo dessa depressao se encontra
a 300·400 metros abaixo do nivel medio da topografia da area. Isto levou a supor a parte
central da estrutura preenchida provavelmente por sedimentos lacustres, Hipoteses sabre
a origem da depressao sao feitas em base aos resultados das observacfies geologicas I'

geof isicas.

INTRODUQAO

As fotografias aereas da regiiio vizinha it extrcmidade sudoeste da
Represa Billings e os respectivos mapas topograf'icos evidenciam uma
nitida depressao 110 terrene (F ig. 1 e 2). Esta consiste de uma parte
central plana, quase perfeitamente circular, com diametro de aproximada
mente 3 Km, circundada pOI' rnorrns alinhados em forma de anel, eujas
alturas alcaneam 50-100 m acima do centro. Embora esta estrutura seja
bem evidente no mapa acima referido, eJa njio pode ser facilmente obser
vada no campo pOI' se situar nnma area isolada com poueas estradas de
acesso, razao por que njio foi observada anteriormente.

Ao tomar conhecimento, 0 Departamento de Geologia e Paleontologia
da FFCL da USP resolveu estudar esta feigao t cpografiea tao 'peculiar
por meio de investigacoes geologicas e geofisicas. A principal finalidade
dos estudos geofisicos foi a de familiarizar os estudantes com a aplieacao
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pl'iitiea dos metodos l' equipameutcs de prcspeeeao geofisiea, complemen
tando 0 curso te6rico de "Geofisica Aplicada" dado na Faculdade. Natu
ralmente, 0 programa de trabalhos de 'campo teve de ser restringido aos
metodos, cujcs equipamentos tinhamos em maos, i. e., aos metodos gravi
t acionais e de resistividade. 'I'ambem a extensao da investigaeao de
campo teve de ser acomodada ao tempo disponivel, restringindo um estudo
complete do objeto seb investigaeao. Pelas razoes acima expostas, 0 tra
ba 1110 deve ser eonsiderado como de reconhecimento preliminar. Entre
tanto, certas conclusoes interessantes puderarn ser tiradas e aqui sao
apresentadas.

Para as investigacoes dentro e ao redcr da area. foram f'eitas excur
~ops emu os alunos do 3.0 e 4.° auos, durante os meses de marco a junho

Fig. 1 - Lo.:al da depressdc e area pesquisada.

de 1960; parte do trabalho foi feito por cinco estudantes do 4.° ano em
estagio de campo durante 0 mes de julho, Algumas estacoes gravime
tricas suplementares foram medidas mais recentemente.

Os autores sao gratos ao Dr. J ohn George Cabrera porter charnado
atencao sobre 0 objeto acima descrito e por sua gentil assistencia, forne
cenelo fotografias aareas e cartas topograficas da regijio. Ao prof. Dr.
Viktor Leinz, Diretor do Departamento de Geologia e Paleontologia da
F . F. O. L . da Universidade de Sao Paulo e Coordenador do. Ourso de
Geologia de Sao Paulo por sua eficiente ajuda, que tornou possivel a
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execngao deste trabalho, por sen interesse na investigacao e valiosas snges-
toes, sicera gratidao. An prof. Evaristo Ribeiro Filho,
nhecimento pela contribuicao nas observacdes geologicas,
A. B. E. lVI. de Estocolmo, que colocou os instrumentos

profunda reco
il COIllpanhia

de Geofisica it

),: ':>:" :':"1 COTA 760-770m ' F.
.0'

790 - BOOm Y Xistosidade

Fig. 2 - Mapa morfologico (simplificado), destacando os niveis de erosCio .

disposieao da Universidade de Sao Paulo, especial agradecimento. Os
autores dirigem sua palavra de gratidao aos alunos que tomaram parte
nestas investigacoes, muitas vezes em condicfies inospitas.

TOPOGRAFIA

A depressao esta loealizada no Sill e perto de Colonia, peqneno povoa.
do cerca do Km 54 da E. F. S. Sao· Paulo-Santos (F ig. 1). De Colonia,
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pode-se alcanear a estrutura por meio de uma estrada que segue paralela
mente a ferrovia e da qual se ramifica urn caminho que pereorre "inter
namente a depressao numa altitude de 770 m, junto as encostas dos montes.
Em ambos os lados deste caminho, uma pequena faixa de terra e culti
vada esparsamente. A parte plana da depressao esta num nivel de apro
ximamente 750 m, (Fig. 2). E um pantano coberto por uma espessa
vegetacao e drenado por numerosos ri nebos com sa.ida para a R presa
B illi ngs, na 'par te lcste da depress iio. A lgumas pieadus e linhas divisoras
de propriedade eonduzem da estrada para 0 plano central e para as encos
tao (los mot-res. Rstes aleancnm altitudes de mais de 50 ill na pa rte sul
e oeste e CCI'Cll de 00 III no Iado norte, deixnnrlo tuna ahertura na parte
lest« para a dreuagem das [Igua..

'I'ambem os lugares mais afastados da depressao aos quais 0 levan
tamento foi gradualmente extendido e topograficamente muito acidentado,
acessivel por meio de poueas estradas que seguem os vales. Aqui as
cristas dos morros tern altitude entre 750-800 m, aproximadamente.

A area de investigacao cobre eerea de 80 km". Esta ligada ao norte
pela estrada entre Parelheiros e Colonia ; ao oeste, pela estrada de Pare
lheiros e Engenheiro Marsillae , ao sul, por um ramal da E. F. S.; e a
leste, pela ferrovia principal E . F. S. Sib Paule-Santos. Perfis isolados
foram feitos de Engenheiro Marsillae para 0 sul, ate 0 rio Capivari, e, de
Colonia para nordeste, na elirec;ao de Borore,

INVESTTGAQOES GEOL6GICAS

As investigacoes geologicas eompreeuderam 0 estudo maeroscopico
das roehas, observaeoes morfologicas e medidas de elementos estruturais.

As rochas, que ali ocorrem, sao as comuns fl Serie Sao Roque. Na
area pesquisada, encontram-se principalmente micaxistos e filitos; a
sudeste, predominarn gnaisses. Instrucdes ele granito afloram a noroeste.
Em toda area sao numerosos as veios quartzosns e pegmatitieos rieos em
turrnalina. Segundo Franco (9), na parte sul da regiao, ocorrem intru
sees basicas. A parte central, pantanosa e coberta por densa vegetacao,
apresenta solo argiloso, muito rico em materia orgfmica.

As observacfies morfologicas tiveram 0 fim especifico de complemen
tal' os dados petrografieos e estruturais, A existeneia de sedimentos no
centro da depressao e inferida dos seguintes fatos: prirneirc a drenagern
no centro niio esta integrada as cond';C;oes estruturais, enquanto, fora, a
integraeao da drenagem e relativamente boa e de baixa densidade. Esta
uuiformidade da drenagem parece apoiar-se na xistosidade, Em segundo
lugar, a superficie muito suave da parte central contrasta claramente
com a forte deelividade des morros ao redor. 0 mapa da fig. 3, mais os
levantamentos, a teodolito, de per-fis topograficos para 0 interior da de
pressao evidenciam tres estagios de erosao nas cotas 760-770, 770-780 e
780-800, encontrados tambem fora da depressao. Os sedimentos centrais
sao provavelmente laeustres. A falta de afloramentos tambem se justifica
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pelo espesso manto de intemperismo, inferido pela ocorrencia de Pl'O

fu ndus ravina s.
As metlidns esrru t n ra is visa ram procurur os eleme nt os capazes de

impcrem U1l\ ccntrol e tectonico i\ depressiio. A xistosida rle 'pareee bus
taute constaute, C01l\ d il'el;iio media 1170E, com mergulho forte qnase
ve r tical. No mapa da fig-. 2 pstao algumas med idas fr-itas. Pianos de
cizal haniento com possiveis cYidencia" tip f'a lhauieu tos I' W illis bree hadas

Fig . 3 - A depresscro . quase que ci rcula r, se sobressai nit idamenle no topografia .
Os n umeros indicam as JOC015 de s inves tig m;6e s co m eletro-r esis ttvidode .

njio parecem comuns na area, se bem que alguns morros escarpad cs e com
cer to al inhamerito pudessem ser tornados como esearpas de falhas, Os
pegmatitos e os veio ell' qua rt zo sao est r uturas m ulto com uu '.

Em base p n ra men t e aos dud es g-eologicos ueimu d eseritos, sao diseut.i 
das as caus as que possihilitaram a formacfio da estrutnra circular. Apenas
tres hipoteses pnr eeem . ignifieut ivas . Iulhament o, estrutura de colapso
e qu eda de meteorito.
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Ha apenas evidencias gerais, tanto na drenagem como na morfolngia
de urn eontrole estrutural. A geomorfclogia, porem, njio indica l'pjeitos
verticals importantes nesta regiao, que se apresenta com urn nivel de
erosao amplo, de 800-830 m, 'I'ambern nan houve observacao direta de
grandes falhas.

Estruturas de colapso podem dar origem a grandes dcpressoes no
terrene. f~ p ossievl que rochas calcarias, por dissolucao, permitissem
drenagem snbterranea, com transports de grande quantidade de material,
com posterior desabamento cIo teto . Dentro desta hipotese, e precise
super que 0 nivel freatico cIas aguas estivessem muito abaixo do atual,
POI' outro lado, como nao se observou, dentro da area investigada, nenhum
afloramento de ealcario, deve-se admitir, que 0 mesmo foi completamentc
dissolvido. Estrutura de subsidencia associadas as rochas magmaticas sao
a causa de conhecidas depressoes circulares. Supondo esta a causa, em
vista da preservacao da estrutnra, deveria tal intrusao ser de idacIe bern
recente. Segundo. alguns autores (8), as intrusoes alealinas no Brasil
meridional seguem orientacoes estruturais. Algumas ocorrencias seguem
a diregao do litoral e do eixo do Vale do Paraiba ; a depressao estudada
se situa no prolongamento, para sudoeste, do vale do Paraiba. No entanto,
o fato de nao se encontrar, junto it depressao, rochas ou estruturas vul
eanicas, dirninuem as possibilidades de tal hipotese,

As earacteristieas da depressao em estudo, tanto quanta il forma e
dimens6es, como sua singular situacao na topografia da area. habilitam
eonceder.lhe origem metcoritica. Auteres, como Cotton (4), Dietz (6) e
Daly (5), modernamente, cIeram grande impulso ao estudo te6rico p ex
perimental das crateras mete6ricas. Parcel' existir ccrtas relacoes entre
o diametro, a prof'undidade, 0 volume e a altura do material nas bordas,
nas diversas crateras estudadas, tanto as terrestres, como as lunares ou
as artificialmente 'provocadas. Embora nao se tenha encontrado restos
do bolide ainda, isto nao invalida esta hip6tese porque em muitas das
crateras meteoriticas eonhecidas tambem mao foram eucontrados.

INVESTIGAQOES GEOFfSICAS

Originalmente, a intencao foi investigar a dspressao par meio da
"sondagem eletriea" (" electrical drilling"), urn dos procedimentos do
metodo de resistividade, com 0 proposito de determ'inar a profuudidade
cIo embasamento eristalino njio decomposto, em pontes eonvenientemente
locados. E razoavel que, eonhecendo-se a topografia do embasamento e,
a partir dos dados sabre a estratificacao do material que preenche 0

centro da depressac, se pudessern tirar conclusiies relativas as coudicoes
subsuperficiais da depressao.

Logo a primeira determinaeao feita no centro da estrutura iudicou
que uma profundidade de penetracao de quase 300 m seria necessaria
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para alcanear a camada de alta resistividade, presumivelmente correspon
dente as rochas cristalinas. Para aleanear tal profundidade foi necessario
urn perfil de reoi .tividnde de 1000 m. Nestas eondicoc , a exeenejio do
plano or iginal de t ra balho exigiria abertura de muitos eaminhos IHI mata
poi- oude e extenderia 0 perfil por isso, fo i abandonado. Em vista de
tao grande profuudidade, dever-se-ia obter apreeiiiveis anomulias gravi
metrieas. Poi feito, en tao, um primeiro levantamento gravitacional. A
eseolha da C. tagoe de observaeao em poutos acessiveis reduaiu conside
ravelm nte 0 tempo que se consumiria abrindo 0 mato. 0 perfil gravime
trico Ieito ao longo do difunetro du depressiio mostrou urn m inimo 110

centro de cerca ell' 2-3 vezes '0 valor esperado para uma difereuea normal
de densidade de 0.6 entre 0 eristalino e os sedimentos. Mais medidas
gravimetricas foram feitas com a inteneao de determinar 0 tamanho,
tanto em area como numerico, desse minimo, Para esta parte do pro
grama, os pontas de observaeao foram escolhidos ao Iongo dos caminhos e
das Iinhas divisorias dc propriedades que eonduzem atecertas distaneias
para 0 centro e para as encostas dos morros. Os resultados gravitacionais
obtidos exigiam um continuo aumento da area de investigaeao afim de
se obter um quadro das eondicfies da estrutura regional. A par das inves
tigacoes gravitacionais, alguns perfis de resistividade foram feitos com
o proposito de investigar a profundidade do embasamento em altitudes
acima do nivel do plano central da depressao.

a) Lnoestiqacoes de resistividade

o procedimento da sondagem eletriea ("electrical drilling"), um dos
metodos de resistividade, e baseado no estudo do campo eletrieo na terra.
Para este f'im, mede-se a diferenca do potencial entre 2 eletrcdos MeN;
esta diferenea de potencial aparece devido a uma corrente de intensidade
J aplicada a terra, pOl' meio de 2 eletrodos A e B. (Fig. 4 ) Os eletroc1os
A e B atuam como fontes pontuais e seus potenciais seriio, respectivumente

e E
B

J p

on de p e resistividade num meio homogeneo e isotropo. Tlsando as nota
goes da fig. 4, 0 potencial no ponto l\'[ sera

(
__1 1_ )
(lr-b ) (IJ+b )

Semelhautemente, 0 potencial em N e:

E
N (L+b) (L-b)

Jp

2.".

Conseqiientemente, a diferenca de potencial entre IVI e N e encontrada,
f'azendo-se
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J p [E -E =D,.V=-
M K 27T

1

(L-b)

1
----
(L-I-b)

1 1

(L-I-b) -I- (L-b)

ell' onele se segue a equaeao para a resistividade

p
D,.V U b

7T (-- - -- ) em ohm 111 se 0 comprimento do
J 2b 2 '

(
L2b2 - _b

2
)" fator geometrico" 7T e dado em metros. 0 fator

D,. V
-- e a resistencia medida entre lVI e N. Esta expressao se refere ao

.J
assim chamado arranjo (de eletrodos) Schlumberger que foi usado durante
as investigaedes (fig. 4) . Este arranjo ecaracterizado por uma disposi
<;ao simetrica dos eletrcdos ao longo de uma linha reta, na qual a distancia
2b entre lVI e N e pequena em comparaeao com a separaeao 2L de A e B.
Os resultados se referem ao ponto central do arranjo,

A teoria do metodo para investigacao de profundidade foi desenvol
vida para terrenos horizontalmente estratificados e e baseada no £ato de
que a profundidade de penetraeao da corrente cresce com 0 aumento da
distaneia entre os eletrodos de corrente. Enquanto esta distancia nao
for maior que 2 vezes a espessura da camada superior, 0 P determinado
das observacoes sera a verdadeira resistividade p desse estrato. Para urn

. 1

aumento continuo do comprimento 2L, crescera a inf'luencia das camadas
subjacentes, na distribuieao do potencial na terra. Os valores observados
p (resistividade aparente) mostrarao tendencia para valores mais altos

n

se a resistividade P2 da eamada subjacente e maior que PI e vice versa.
Entao, quando as observacoes foram tomadas para distancias cada vez
maiores, uma camada, apos a outra, sera alcancada e afetara 0 valor
aparente o« Uma curva e £eita colocando-se os valores o« como ordenadas
em f'uncao das distaneias para as quais eles foram obtidos. A curva con
siste, portanto, de treehos com inclinacao suave para eima e para baixo,
cada qual representando a influeneia de uma camada. Este grafico e
denominado Curva de Resistividade.

A avaliaeao da espessura e resistividade de cada camada individual
efeita graficamente por meio de Diagramas de "Duas Camadas". Qual
quer caso de varias camadas pode ser explicado por meio do problema
de duas camadas. Este consiste em considerar sempre a camada, a ser
determinada, em relaeao a uma unioa camada superior cuja espessura
seja igual a soma de todos os estratos que se sobrepoem aquela camada e
cuja resistividade seja igual a resistividade media de todas estas camadas.
Em prineipio, 0 processo de avaliaeao consiste em fazer coincidir
Diagramas de "Duas Camadas" sucessivamente a cada trecho da
curva individualmente, comeeando com 0 trecho correspondente a camada
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do topo, A partir da melhor eoincidencia, a espessura e resistividade
das camadas individuais sao determinadas de aeordo com as leis materna
ticas nas quais se baseia 0 usn deste processo.

As medidas foram f'eitas com 0 Resistivimetro ABEM - tipo 766
(f ig . 4 ) f}sse in it rument o con tent uma fonte de energia e um poten
ciomet l'o ( P) de leitu ra d ireta, com am pl ifieaeiio eletrfmica rle a lt a impe
dfuiei u de ntruda. A fo ntc de energia eonsiste de IIlll gt-ra d or n <in!' 11L'0 

rluz p or meio d e ro ta eiio de urna manivela , cor re nte alternada lll- eCI'ell de
16 c. p . s. E sta eorrent e enviada a 11m trausformador T euiu voltagem
e aplicada aos eletrodos de cor ren te,

r - - - - - - - .- - -- - - - -,
I c, C. I
I 19 I

I DJf: G :
I I
I I
I I
I I
I I

2 ( I
I I I -1. I

L "-[- __ ~ J

Fig. 4 Dia grama e sq uem6lico do Rasis
trv ime tro A .B.E.M. e di sposicdc dos a le tro
d os (A, M, N. B) no rnetodo de Son d a g e m

Ele tn ccr,

o principio de OP CJ'a \;U O desse instrumen to e esquemntieamente mos
t 1'Uc10 na I igura . .A eorrente aplieadu a terra ta rnbem passu atraves do
poteuciometro lIe.te instrumen to, A med ida e f eit a ern duns op nt<jocs.
Durante a prime ira , a entrada do amplif'icador VestA ligada aos elet r odos
de p otencial l\JI e N. Enquanto imprimimos I'ota ~iio ao gerador, a a rnp li
fica~uo e ajustada, de modo qu e ej a obtida uma def'lexiio eonveniente
110 ga lvandnretro no' ei r cu ito de saida do amp lif'ieador. Na segunda
ope raeiio, a en trada do arupl ificador e ligada ao poteucifnn tro e este '
ajustado enquan to se du r ota ciio ao gerador, a Ulna. p osi\;uo nil qual n
galvaufimet ro m ostra a uiesrnn deflexiio como a primeira op eraeii«. D es(l ( ~

que a corr ente 'cjll a III sma em arn bas a: opel'a!!o " e tambem, desde que
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/l mesma amplificaeao tenha sido us ada, a voltagem atraves do poteneio
metro e, portanto, igualada a voltagem entre MeN. A resistencia lida

t " t ' t . I' .,.;:" V 1\1 Nno po enciome 1'0 e, pOI' anto, igua a resistencia -- entre~' e .
J

Conseqiientemente, este valor, multiplieado 'pelo "fatal' geometrico ' do
arranjo de eletrodos, da a resistividade aparente para este arranjo.

A locaeao do'S pontos para deterrninacao da profundidade esta inch
eada no mapa (fig. 3) e os resultados sao apresentados nas figmas 5 e 6.
As curvas de resistividade foram feitas pelo meio convencional, usando
escala logaritirna ao longo de ambos os eixos. Deve-se chamar atencao
para 0 fato de que as curvas para os pontos 1 e 2 sao perfeitamente iguais
e de um nivel de resistividade consideravelmente mais baixo que as de
outros 'pontes. Tambem a similitude dascurvas n.os 10 e 12 e obvia,
enquanto as outras curvas tern uma aparencia individual. Os resultados
da interpretaeao das curvas saO' apresentados na fig. 6, em seecoes nios
trando as espessuras de varias camadas e suas resistividades, Estas
iiltimas sao dadas um tanto esquernaticamente apeuas para se tel' uma
visao de conjunto. No lado direito da f'igura sao dados detalhes da estra
tif'icacao (eletrica) junto a superfieie , elas refletem principalmente cnn
dieoes fortemente variaveis devidas ao intemperismo e erosao, razao par
que as profundidades sao colocadas a partir de uma linha de ref'erencia
zero. Aestratificagao (eletrica.) nas profundidades maiores e apresen
tada nas secedes do lado esquerdo da figura, sendo asprofundidades
colocadas a partir das altitudes dos pontos de observacao. Nesses perfis,
aumento da profundidade da superf'icie das rochas do fundo (ell' alta
resistividade ) ebem evidente, sendo de 285 m nos pontos 1 e 2, no centro
da depressao, Esta profundidade deve ser considerada como nm valor
minimo (vel' adiante ). As profnndidades eonsideravelmente menores
dessa superficie, encontradas nos pontos 6,9 e 10, foram tomadas como
uma indicaeao de que as bordas da estrutura em subsuperficie devem ser
escarpadas, Uma identificaeao dos sedimentos, com base aos valores de
resistividade, njio e possivel, por causa da faIta de material comparative.
Todavia, a resistividade uniforme e baixa nos perfis 1 e 2 parece indicar
material argiloso, pelu menos na parte central da depressao.

o b) Investiga,I}£(o grav;'tctcional

Em principio, 0 proposito das medicfies gravitacionais e detcrminar
a f6rga de atracao gravitaeional - "a gravidade" - em estacoes de
observacfio na superf'icie da Terra. A unidade de gravidade e dencmina
da 1 gal = 1 cm/seg~; em prospeccao geofisica, 1/1000 parte do gal,
chamado miligal (mgal), e comumente usado como unidade,

Ocampo gravitacional da Terra difere snbstancialmente de Ingar
para Ingar. Seu valor depende :da latitude, da elevaciio do ponto de
observaeao, da topografia do terreno circunvizinho, do efeito Tidal e da
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distribuicao da densidade abaixo da superfieie da Terra. E f'inalidade
do metodo de prospeeeao gravitacional estudar este campo com 0 propo
situ de local' anomalias gravimetricas que sao causadas pelas dif'erencas
de densidade e interpreta-las em termos geologicos,

Afim de isolar 0 efeito gravitacional causado pela distribuicao ano
mala da densidade dos valores de gravidade medidos, e necessario corrigir
as variaeoes do cam po gravitaeional "normal", causadas pelos acima
denominados fatores terrestres, A influencia insignificante do efeito
tidal e eliminada 'por uma teenica de medida adequada no campo. Em
principio, 0 valor de gravidade e dado pela seguinte equacao .

onde

D gil

6. go
D. gl

valor da gravidade medido com referencia a uma
rstagao-base arbitraria.

eor'reciio de latitude devida a forma e rotaeao da
Terra.
corregao "free-air" devida a elevacao da estaeao.
cG·rretjao "Bouguer" devida a elevaeao da estaeao.
eorreCjao topografiea devida a topografia ao redor
da estacao.

CORREQAO DE ]u\'l'l1'UDE - 0 gradiente da gravidade na dire<;ao
norte-sui e obtido por derivaeao da fOl'mttla dos valcres teorieos da gra
vidade para 0 "elips6ide int cruaeional " , aprovada pela Uniao Interna
cional de Geodesia e Geofisica, em 1930:

go . 978049 (1 + O.0052884 sen~4' - 0.0000059 spn224')

onde g'o e a gravidade no equador e 4', a latitude. Para a latitude de
Sao 1'aulo,cbl em-se urn valor de cerca de 0,6 mgal zKm , e positivo,
quando se corrige em direcao ao equador.

CORREQAO ,.FREE-AIR" - Corrige a variagao da gravidade
com a altitude ( ou altura acima de um nivel arbitrario de referencia )
na hipotese de nao haver massa entre 0 nivel do mar (ou 0 nivel de ref'e
rencia ) e 0 ponte de observaeao. De acordo com a lei do inverso do

R2
quadrado, a atraeao da Terra numa altitude h e go ----

(R + h )~

onde go e a gravidade no nivel do mat" eRe 0 raio da Terra. A d.terenca
de gravidade entre os dois niveis e, portanto :

R
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porque h << R. Substituindo 0 valor de go por um valor media de 980
gal e 0 de R por 6.370 Km, obtem-se 0 valor

6g" = 0.3086 mgals/m

para a eorrecao free-air.

CORREQAO BOUGUER Corrige as mudaneas de gravidade
causadas pela heterogeneidade em densidade do material das rochas
entre 00 nivel de referencia e 0 ponto de observaeao, e envolve, em princi
pio, a remocao da influencia da gravidacle desse material. Supondo que
esse material tenha a forma de urn disco de difimetro infinito e de espes
sura igual a diferenea entre a altura da estacao e 0 nivel re referencia,
a expressao para a eorreeao sera 27rGdh, onde G e a eonstante de gravidade
universal (6,67x10-S ) , d, a densidade do material do disco e h, a dife
renca de altura. Substituindo 0 valor para G, a correeao Bouguer e :

6gb = 0.04185 d mgals/rn

Correeao "free-air" e Bouguer sao convenientemente combinadas
1I uma expressao, ehamada correeao de elevaeao

(.6g" - 6gb = (0.3086 - 0.04185 d ) mgalsjm

e deve ser adicionada aos pontos rnais elevados que 0 nivel de refereneia
e vice-versa. Esta equaeao dernonstra claramente a necessidade de uma
deterrninaeao acurada das difereneas de nivel de pelo menos 0,1 metro,
af'im de obter uma preeisao na correcao de eleva gao de mais au menos
0,08 mgal.

CORREQAO TOPOGRAFICA - Estacorrec;ao e necessaria em
regioes topograficamente acidentadas, pois, elimina a influencia ell' morros
e depressdes na vizinhanea da estacao, Os valores sao obtidos per meio
de zraficos e tabelas.

Os resultados das investigaeoes gravitacionais sao usualmente apre
sentados na forma de mapas, nos quais os valores de gravidade, obtidos
nas estacfies apes as correcoes acima, saO eolocados como linhas de isogals.
A partir de uma inspeccao qualitativa de tais mapas, pode-se tirar con
clusoes relativas a estrutura da subsuperficie, como feigoes geologieas
majores, usnalmente estabelecidas pOI' certos padrfies caracteristieos de
linhas isogals. POI' exemplo, estruturas antielinicas com urn nucleo denso
se rnostram em padroes alongados com valores de gravidade mais altos
para 0 centro i feigoes eireulares que eonsistem de material leve, como
demos salinos en depressoes na rocha do embasameuto sao indieadas por
eontornos circulares com um centro negative icolltatos, separando mate
riais de densidades diferentes sao caracterizados por urn acumulo de linhas
isogals na direeao geral do , ecntato etc . Oontudo, a partir apenas dos
dados gravitaeionais, nao se pode dar nenhuma solueao qnalitativa na
efetiva distribuicao de massa e sua profundidade, pois, pcde-se obter urn
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mimero infinito de distribuieao de massa no espaeo para o mesmo efeito
gravitacional. Na pratica, porem, e possivel uma interpretaeao quanti
tativa aproximada se, em base de outras investigacoes (geofisicas) ou,
em coneordancia com as eondiefies geo16gicas dentro da area, possa ser
suposta uma forma geometrica possivel au provavel para 0 eorpo de
densidade anomala, A interpretaeiio qualitativa e, portanto, baseada nos
metodos das tentativas que envolve 0 calculo do efeito gravimetrico devi
do a massas de formas geometricas diferentes, profundidade e densidade,
Como resultado final deste procedimento, as anomalias sao explicadas
pela distribuieao da massa do corpo cuja anomalia gravimetriea melhor
caineida em tamanho e extensao com a anomalia observada.

o levantamento gravimetrico foi executado por meio do gravimetro
Norgaard. Em principia, 0 instrumento consiste de um pendulo de
quartzo, preso em posieao quase horizontal a um fio de torsao, horizontal,
de quartzo fundido, Este fio e fixo a uma armacao tamben; de quartzo
(fig. 7). Ha um espelho preso ao pendulo e urn outro fixo a lim brace
que se extende da armacao. Este sistema todo esta imerso num Iiquido

Fig . 7a - Disposttivo fundamental do Gravimetro
Norgaard.

e completamente encoberto por um env6lucro de aluminio que contem
apenas um janelinha atraves da qual os dois espelhos podem ser observados.

Os val ores relatives de gravidade medidos por meio deste instrumento
sao referidos a um valor de gravidade go, para 0 qual - quando ha eoinci
dencia dos espelhos - a haste movel do pendulo fica horizontal, a uma
pre-deterrninada "temperatura de trabalho", To. Para um valor de
gravidade gl maior que go, a posieao de coincideneia sera' obtida quando
a caixa que contem 0 sistema de quartzo e basculada de um eerto angulo
<X com 0 horizontal, porque sempre se obtem a eoineidsneia dos espelhos
com a haste na mesma posicao em relaeao a caixa envolvente. Obviamen
te, hit duas posicoes nas quais os espelhos coincidern, uma com 0 pendulo
a um certo angulo. acima da horizontal, a outra, com 0 penrlulo em
fmgulo igual abaixo da horizontal. Em ambas posieoes, a torsao do fio
e relacionada a um valor predeterminado que corresponde aos espelhos
em eoincidencia,

Segue-se, portanto, que

cos <Xl
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o vador relativo da gravidade acima referido e, eutao,

o valor tg 0:: edeterminado pOl' meio de dois parafusos mi crometricos
que funcionam horizontalmente contra lades opostos do tuba que eontem
o sistema optico. A este tubo se prende um eilindro dentro do qual esta
montada a eaixa que protege 0 sistema de quartzo. Pode-se vel' fclcil
mente que tg 0:: so depende da leitura 'In no micrometro, expressa em
milimetros, e de certas constantes dimencionais que resultam da eonstru-

Fig . 7-b - Corle esque m6:tico do Orcrv Ime
tro Norgaard.

~ao do Instrumento. 0 instrumento foi ajustado it fim de que 0 valor
relative da gravidade em qualquer estaeao de observacao 'pudesse ser
caleulado a partir da leitura, por meio da expr essao

g,. = 6,8283 m? (1 - 0,00058 m ) mgals

Os valores lidos neste instrumento dependem muito pouco das varia
l,ioes de temperatura, pois, estas variaefies afetam simultaneamente a
torsao do fio e a densidade do Iiquido em que esta imerso 0 sistema de
quartzo, A al,iao oposta entre a flutuacao do pendulo e a torsao do fio
compensa as variacoes de temperatura. Compensaeao completa, pnrem,
so e aleancada a uma eerta temperatura de trabalho, To ; 'pa ra temperatu-
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ras mais baixas ou mais altas do que To, devem ser aplieadas pequenas cor
rec,;oes por causa da variaeao nao linear da condieao de flutuaqao. Estas
correcoes sao tiradas da "Curva de Correcao de Temperatura" do instru
mento.

A Ioeaeao das estacfies para medida de gravidade e os resultados
do levantamento estao no mapa da fig. 8. 0 levantamento das estacoes
situadas dentro e ao longo das encostas de depressao, (assinaladas com
circulos pretos) foi feito ape. Aqui foi feito um nivelameuto preei 0,

usando-se nivel topograf'ico. Para 0 levantamento das estaeoes mareadas
com cruzes, 0 transporte foi feito de jeep e as altura: f'oram tiradas polo
altimetro Paulin . A preeisao no levantamentn destas altitudes njio foi
melhor que ± 2 m que corresponde a urn erro de cerea de ± '0,5 mgal nos
valores de gravidade corrigidos. 0 levantamento foi feito pelo modo con
vencional, usando-se como estaeoes-base os pontos 1 e 3 do perfil trans
versal da depressao e 0 ponto junto a Igreja de Colonia,

o resnltado da investigaeao gravitaeional e mostrado pelas Iinhas de
rsogals no mapa (fig. 8). Observa-se tres tipos distintos de anomalias,

a) Ulll" minimo" gravimetrico pronunciado cujo centro coincide
pi-atieamente com 0 centro topografieo da depresssao,

b) uma anomalia regional com valores de gravidade crescendo para
o sul, havendo acumulo de linhas mgals na parte central da area.

c) uma tendencia das linhas is ogals, localizadas ao sul e a sudeste
de se voltarem para 0 suI.

Uma anomalia local adieional pareceindicada no lado noroeste do
mapa pOI' valores anornalos de gravidade e tendencia das linhas isogals
se dirigirem para 0 sul,

E naturalmente de alto interesse a grande anornalia negativa no
centro da depressao , toclavia, para se obter 0 real tamanho e forma desta
anomalia, deve-se primeiramente Iivra-la da vinfluencia de anomalia re
"donal. Levando-se em eonta as possibilidades geol6gicas nesta area, a
ancmalia regional pode mais provavelmente ser explicada pnr um contato
entre rochas de mais alta densidade no lado sul e rochas menos densa
ao norte. Esta hip6tese parece tambem justificada pOI' causa da direeao
pronuneiada da anomalia regional na direeao N 70 E, que e a direeao
de xistosidade das rochas da area. E interessante notal' que a linha
central cia anomalia regicnal passa praticamente no centro da anomalia
negativa.

A eliminaciio da influencia da anomalia regional foi f'eita de acordo
com 0 assim ehamado metodo das "Linhas ajustadas" (" smooth contour") .
.As linhas de contorno da anomalia regional foram ajustaclas da maneira
Cine melhor representasse a tendencia geral da anomalia regional. Da
diferenga entre esta e as linhas isogals da fig 8, urn novo mapa de Jinhas
de contdrno foi feito - mapa de "gravidads residual" (fig. 9). Elc
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mostra UIll padrao de lin has concent r ieas , em eoneordaneia com a depres
sao, e indica uma an-amalia total de cerca de - 18 mgals.

Para uma analise quantitativa, por tentativas, dos resultados gravi
tacionais, parece justificado supor que 0 corpo perturbador, de densidade
menor qu e a rocha encaixante, tenha a forma aproximada de urn eilindro
vertical, cu jo diametro pode ser da c rdem de 2500 m. Se 0 cilindro

•Colonia

NV

II
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.......14--..... Linhas isoqats

/
- \

o
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Fig. 9 - Mapa de gravidade residual do depressCro.

consistir de sedimentos "normais", pode-se supor uma dif'erenca de 0,6
entre a densidade das rochas er istalinas (gnaisses, p. ex.) e dos sedimen
tos . Para esta consideraeao, a profuncliclade da superficie inferior do
eilinclro, que e igual a profundidade do embasamento na depressao, ser ia
de aproximaclamente 800 met ros . Esta profundic1ade e quase tres vezes
maier que 0 valo r obtido por "electrical drill ing" nos perfis 1 e 2. Seria,
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entao, necessario supor que a roeha f'resea no fundo da depressao tenha
densidade menor que a suposta no calculo anterior. Para estas condiciies,
porem, njio se pode dar urna {mica explicacao geologica em base aos
dados obtidos, Consideraudo, pOI' outro lado, que a anomalia regional
indica densidade erescente das rochas eristalinas em diregao ao sul, pareee
jus tif'ieado super tuna densidade relativameute alta para 0 emba. amento.
de, dignmos, ~.9; para os sedimentos um baixo valor de densidade, tip,
p, ex., 1.7, . eria plausivel, resultaudo uma difereuea maxima (1 1.:2.
Nestas cOlHlic;:oes. obtem-se uma profundidade do emba . arnen to de -lOa
metros. ]~,' t e va lor e da orrlem do obt ido por "t-le .triea ) drilling". emho
ra a diferenea entre as dais valores seja ainda re la1ivam entr- 1!1'aJllle,
Uma explieaeao poderia ser a de que a interface mais profunda dns perf'i '
eletricos 1 e 2 corresponds asuperf'icie de uma camada de alta rislstividude
sobreposta ao embasamento, scndo que a superfIcie do embasamento es
taria ainda em profundidade maier. Acredita-se que esta questao possa
ser resolvida por "electrical drilling" usaudo-se perfis mais longos que
1000 m, com 0 qual se pode alcancar maio I' profrmdidade. E inten<;ao
fazer esta investigacao quando se conseguir um adequado equipameuto
para trabalho de resistividade em grande prof'undidade.

Em relacao a anomalia apontada ao sul da depressao, 0 desvio das
Iinhas de contOrno parece indicar a presenea de uma estrutura com ma
terial de rocha denso e eujo eixo tem a d irecao aproximada da xistosidade,
parecendo mergulhar rumo NE.

CONCIJUS5ES

Interligando os dados obtidos pela investigacao geofisica I' as obser
vagal'S geologicas, sao as segnintes as conclusoes tiradas :

1.0 - Trata-se de uma depressao topografiea em roehas comuns do
complexo cristalino brasileiro. A parte central plana e preenchida pro
vavelmente par sedimentos, de cuja natureza geologica pouco se pode dizer.

Os perfis de resistividade, porem iudicam que 0 centro deve center
deposito argiloso. 0 manto de decomposieao e muito profundo n11 area
con forme se pode constatar dos perfis eletricos e das profundidades das
ravinas, Ha tarnbern boa coneordancia entre a xistosidade das roc-has e
a anomalia gravimetriea regional: seguem a direcao media N70oE.

2.0 - Quanto a idade de tal depressao, POllCOS sao as dadr.s qu e>
permitem qualquer conclusao. Os sedimentos que ali se encontram njio
foram estudados, assim como tambem nao foi verificado sen possivel eon
teudo fossilifero (2). Considerando exclnsivamente 0 aspecto morf'clo
gieo, 0 estado de preservacao da topografia e OR diferentes n iveis de
erasao, e provavel que est a depressao nao seja muito antiga, de idade
Recente ou talvez Terciario.
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3.0
- L evando-se em consideraeao a forma topografica, 0 t amanho

e profund ida de provavel da estrutura, bem como os t ipos de r ochas da
r egiao e os elementos tectoni cos med idos, poucos argumentos r estam
apoiando as h ipoteses de falh amento ou vulca nismo como causas da de
pressiio estudada.

Restam duas h ipoteses qu e pareeem rnais provaveis : Di ssolueao de
cal eario e qu eda de meteor it e.

Ha muitas ocor re ncias de calear ios metamorf icos ou calcoxistos nesta
faixa ao largo da Serra de Paranapiacaba. 0 eseoamento da rocha
dissolvida poderia ter se dado rumo a citada Serr a em d rena gem subter
ranea, poi s as bordas sul da dep ressao formam cr ist as cla r eferida ser r a,
constit u indo, por tan to, 0 divisor de aguas en tr e 0 planalto e a baixad a lito
rfmea.

Quanto 11 segunda hipotese, apesar de nao terem sido encontradas
evidencias dire tas, os r esultados obtidos ate agora nao lhe sao contraries
e, por isso, nao deve ser post a de lado.
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