
NOTAS

MAGNETOMETRIA APLICADA A REGIAO
DE SAO GOTARDO, MG

Por

NELSON ELLERT (1) e YOCITERU H ASUI (2)

ABSTRACT

One magn etic anomaly was detected at Sao
Got ardo County ( up per part of Retiro B ro ok ) .
Its shape is nearl y circula r an d the magn eti c
inte ns ity reach es a m ax imum of 1300 gamma.

This an omal y is interpret ed as one mo re s ign
of a new occurrence of a lkalic rocks.

RESUMO

F oi consta tada a ex is t encia de um a anomalia
magn et ometrica de formato aproximada men te cir
cu la r, com max im o de 1300 garnas , nas cabeceiras
do G6r re go do Retiro, Municip io de Sao Gotardo,
E sta do de Minas Ger ai s.

E ssa an om ali a const itu i m a is urn indicio de um
n ovo foco de r och as a lca linas.

INTRODU(JAO

Os trabalhos de Hasui (1967) e de Hasui
e Hassano (1968) indicaram a existencia de
urn novo foco de rochas alcalinas, com car 
bonatito associado , nos arredores de Sao Go
tardo, cobertos por rochas da Formacao Ub e
raba, cuja espessura maxima e de 120 metros.

Dado 0 interesse cien tifico e economico de
tal noticia, os autores aplicaram a magneto
metria na area, em carater de reconhecimento
e aqui relatam os resultados alcancados,
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l\fETODO

Foi ernpregado urn magnetometro Askania,
de sensibilidade regulavel, utilizando-se a cali
bracao de 25 gamas por divisao de escala. Per
mite ele medir variacao das componentes verti
cal e horizontal do campo magnetico, mas em
pregou-se apenas 0 dispositivo para leituras da
primeira.

Foram levantados perfis ao lange das
principais estradas, com estacoes espacadas de
200 a 500 metros. Em cada estaeao for am efe
tuadas tres ou mais leituras em pontos afas
tados de 3 a 5 metros, a fim de verificar a
influencia da magnetita pr esente na Fo rmacao
Uberaba, bern como na eluviao, coluviao e
aluviao.

As varlacoes diurnas nao foram conside
radas nos resultados que a seguir apresenta
mos , um a vez que as mesmas nao ultrapassam
20 gamas , isto e, estao abaixo da sensibilidade
do ap arelho e menor que 2% da anomali a
detectada.

RESULTADOS

Quatro perfis magnetometricos realizados
sabre chapadoes definem claramente uma ano
malia, cujo maximo e de 1300 gamas. Estao

(1) D ep ar t am ento de Geologia e Paleontologia da
F aculdad e de Filosofi a , Cienc ias e L et ras
Universidad e de E'ao P aulo.

(2) Departamento de Engenharia de Minas da E s
cola Politecn ica - Un iversidades de Sa o Paulo.



90 BOL. DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA - V. 18, NQ 1, 1969

"'VIIA ,

da mesma estacao podem oscilar de 100 a 1000
gamas. Fen6meno identico observou-se nas
encostas dos chapadoes, como se pode constatar
nas figuras 1 a 4.
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eles representados nas figuras 1, 2, 3 e 4, jun
tamente com as secoes topografico-geologlcas.
A Iocalizacao desses perfis consta da figura 5,
na qual estao tarnbem representadas as curvas
de isoanomalia magnetometrlca tracadas em
funcao dos dados disponiveis.

A anomalia tern formato circular e sua
polaridade e inversa, isto e, em va16res absolutes
tem-se uma anomalia negativa.

Dois perfis foram executados no vale do
Ribeirao da Confusao e do Corrego do Retiro,
obtendo-se valores profundamente afetados pela
presenea de magnetita, abundante e de distri
bui«;ao erratica, Leituras em pontos diversos
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N. ELLERT e Y. HASUI - Magnetometria aplicada Ii regiao de . . . 91

Fig. 5 - Foto aerea vertical da regiao da anomalia. AB, CD, EF e GH sao os perfis magnetome
tricos. Em pontilhado estao representadas as curvas de isoanomalia.

INTERPRETA(JAO

A ocorrencia de uma anomalia magneto
metrica circular e presenca de abundantes set
xos de rochas alcalmas, Incluindo de carbona
tito, em sedimentos da Forma!:ao Uberaba (Ha
sui e Hassano, 1968), apontam a existencia de
novo foco de rochas alcalinas nas cabeceiras
do C6rrego do Retiro. Urn desses seixos foi
datado pelo metodo K-Ar, obtendo-se 80 m.a.
(Hasui e Cordani, 1968), evidenciando ser 0

magmatlsmo posterior Ii Formacao Areado
(Eocretacea) .

A aplicaeao dos procedimentos de interpre
tagiio de anomalias magnetometricas geradas
por polos pontuais aos dados aqui apresenta
dos, permite localizar urn polo a 1. 500-2.000
metros de profundidade. Se se supoe uma in
trusiio profundamente situada, torna-se neces
sario admitir a emlssao de diques cortando a
Formacao Areado. Tais corpos menores te
riam fornecido detritos para constituir 0 con
glomerado basal da Formacao Uberaba. Para
isto , seriam numerosos os diques ou de grande
possanea. J1: de se destacar, que nas diversas
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secoes levantadas nao se detectou a presence
de diques.

Outra hip6tese a ser considerada e a de
que a intrusao teria penetrado a Formacao
Areado e, nessas circunstancias, situar-se-ia a
profundidade nao superior ao valor da espes
sura da Formacao Uberaba (de ate 120 m e 0

desnivel entre os altos dos chapadoes e a base
da Formacao Uberaba ). Se assim for, a grande
amplitude da anomalia, que passa gradualmen
te para a «background» num circulo com raio
da ordem de 6 km, poderia ser causada por
uma intrusao com flancos de inclinaeao nao
muito acentuada. Cumpre salienfar porem,
que nao observamos derormacoes nas camadas
de arenito da Formacao Areado, que decor
reriam do processo de intrusao,

Investigacao de detalhe e de subsuperficie
se fazem neeessarias para verificar a real si
tua<;fl.o do corpo responsavel pela anornalla
magnetornetrica.

CONCLUSAO

A anomalia magnetometrlca aqui descrita,
bern como a ocorrencia de abundantes seixos
de rochas alcallnas na Formacao Uberaba ali
presente, podem ser explicadas pela existencla
de urn foco de vulcanismo alcalino nas cabe
ceiras do COrrego do Retiro, a WSW de Sao
Gotardo.

A situacao, em profundidade, do corpo
causador da anomalia magnetometrica, nao esta
ainda determinada.
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